54.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524
Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā
“Riga Food 2019”, 4.-7.septembris
I. Vispārīga informācija par pretendentu
1. Pretendenta nosaukums
2. Reģistrācijas numurs
3. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja
reģistrācijas numurs
4. Juridiskā adrese
5. Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta
adrese
6. Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats,
vārds, uzvārds)
7. Bankas rekvizīti
8. Pamatdarbība
9. Pretendenta kontaktpersona (vārds,
uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta
adrese)
II. Atbalstāmie pasākumi
10.

Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)
Izstāde “Riga Food 2019”, Rīga, 4.-7.septembris, 2019.gads
III. Attiecināmās izmaksas

11.

Attiecināmās izmaksas:

11.1. nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:
stenda platība ________ m2
nomas maksa par neaprīkotas ekspozīcijas vienu m2 ___69____ (euro)
nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību kopā ____________ (euro)
PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA KOPĀ ____________ (euro)
(aprēķina, ņemot vērā noteikto atbalsta intensitāti- 20%)
IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā
12.

Mērķi, piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):

12.1.

palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību

12.2.

paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu

12.3.

meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem

12.4.

meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem

13.

Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai
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V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums
14.

Esošie eksporta tirgi un produkti

15.

Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos
saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu?
Jā ________ (pāriet uz 16.jautājumu) Nē ________

16.

Kāda ir ieguvumi un rezultāti no dalības?

Apliecinu, ka:
1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta noteikumu Nr.1524 ''Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību'' 7.1.apakšpunktā minētie gadījumi;
2) man nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar
kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas
Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;
6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez
institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem.
Pielikumā:
1. _____________________________
2. _____________________________

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
Saņemts institūtā
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**
Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministra vietā labklājības ministre Ilze Viņķele

1. pielikums
2

Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumiem Nr. 740
Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju
de minimis atbalsta piešķiršanai

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu
1.1. Vispārīga informācija

Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)
Tālrunis
Fakss
E-pasta adrese

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai
Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem1 (atbilstošo atzīmēt ar X):
☐ de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā
komercsabiedrībā
☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes,
vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu
☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi pār citu
komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās
dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem
☐ de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks,
vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā
komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības
akcionāriem vai dalībniekiem
☐ de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem

1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām
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Notikušo izmaiņu datums2

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X):
☐ izmaiņas de minimis atbalsta pretendentam
pēdējo triju gadu laikā nav notikušas
☐ apvienots pēdējo triju gadu laikā

__________ __________ __________

☐ iegādāts pēdējo triju gadu laikā

(datums)

(mēnesis)

(gads)

☐ sadalīts pēdējo triju gadu laikā
2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto
atbalstu
2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentakārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de
minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas
2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas
2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas
2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts)
Datums,
mēnesis,
gads, kad
pieņemts
lēmums
(vai cits
dokuments)
par de
minimisatbal
sta
piešķiršanu

Atbalsta veids
Komercsabiedrības
nosaukums3

(piemēram,
Atbalsta
subsīdija,
sniedzējs
aizdevums,
galvojums u.tml.)

Piešķirtā
atbalsta
summa
(euro)4

Eiropas
Bruto
Savienības
subsīdijas regulējums5,
ekvivalents saskaņā ar
(euro)
kuru atbalsts
piešķirts

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis konkrētajam projektam tām pašām
attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros:
Datums,
mēnesis,
gads, kad
pieņemts
lēmums
(vai cits
dokuments)
par atbalsta
sniegšanu

Atbalsta
sniedzējs

Atbalsta
sniegšanas
tiesiskais
pamatojums

Atbalsta
veids
(piemēram,
subsīdija,
aizdevums,
galvojums
u.tml.)

Kopējā
attiecināmo
izmaksu
summa
(euro)

Tām pašām
attiecināmajām
izmaksām
jau saņemtā
summa

Bruto
subsīdijas
ekvivalents
(euro)

Atbalsta
intensitāte
(%)

(euro)

3. Apliecinājums
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Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Atbildīgā persona

(vārds, uzvārds)

(paraksts6)

(amats)

(datums)

Z. v.6

Piezīmes.
1

Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu
komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību.
2
Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas – tas
ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.
3
Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības
definīcijai un/vai tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.
4
Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katrai
jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās komercsabiedrības pašu
kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.
5
Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t.i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu
Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra
Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada
27. jūnija Regulu Nr. 717/2014.
6

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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