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1.pielikums 

Ministru kabineta 

2015.gada noteikumiem Nr. 

 

EUREKA projekta pieteikums 

 

1. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Akronīms  

1.2. Lietussargprojekts* 

(ja ir piemērojams) 

 

1.3. Nosaukums  

1.4. Kopsavilkums 

(max 300 zīmes) 

 

1.5. Nozare 

 
Tehnoloģijas nozare Tirgus nozare 

  
* Lietussargprojekts – programmas dalībvalstu deleģētu ekspertu apvienības jaunu projektu uzsākšanai.  

 

1.6. Projekta fāzes, budžets 

un izpildes laiks 

Projekta fāze Budžets 

(Meuro) 

Ilgums 

(mēnešos) 

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte    

Ieviešana   

Kopā   

 

1.7. Projekta izpildes 

termiņi 

Sākuma 

datums 

 Beigu 

datums 

 

 

 

1.8. Latvijas atbalsta 

pretendenti un to 

ieguldījums projekta 

kopējās izmaksās 

Institūcija Atbalsta pretendentu 

finansiālais ieguldījums 

projektā 
(Meuro)  (%) 

   
 

1.9. Citu valstu atbalsta 

pretendenti 
Valsts Institūcija Finansiālais 

ieguldījums projektā 

(Meuro) 
   

 

1.10. Vai meklē projekta 

dalībniekus? (Atzīmēt) 

Jā  

Nē  

Piezīmes  
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2. Projekta satura apraksts (Biznesa un attīstības plāns) 
 

2.1. Vispārējs projekta apraksts: problēmas izklāsts, risinājums, mērķi, dalībnieki, 

projekta plānojums un darba uzdevumi, laika grafiks un cita, projekta aprakstam 

nepieciešamā informācija 

 

 

2.2. Paredzētā tehnoloģiju attīstīšana (KONFIDENCIĀLI) 

2.2.1. Aprakstiet pašreizējo stāvokli inovatīvās tehnoloģijas, produkta vai 

pakalpojuma jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē: pielietojumi, tehnoloģiskās attīstības 

līmenis, pieprasījums, nepieciešamība pēc inovācijām utt. (KONFIDENCIĀLI) 

 

2.2.2. Aprakstiet paredzēto tehnoloģijas, produkta vai pakalpojuma pētniecību,  

attīstīšanu un inovāciju, personāla pieredzi un kvalifikāciju, atbilstošo iekārtu un 

infrastruktūras pieejamību utt. (KONFIDENCIĀLI) 

 

2.2.3. Aprakstiet atsevišķajos posmos un projekta beigās paredzētos konkrētos 

rezultātus: inovatīva tehnoloģija, produkts vai pakalpojums, attiecīgais prototips, 

intelektuālais īpašums, utt.). Starpposmi un nodevumi  (KONFIDENCIĀLI) 

 

 

2.3. Tirgus pielietojums un ekspluatācija (KONFIDENCIĀLI) 

2.3.1. Raksturojiet paredzamo tirgu Latvijā, Eiropā un pasaulē: mērķa tirgus 

auditorija, tirgus apjoms, specifika, iespējamās problēmas, riski un risinājumi u. c. 
(KONFIDENCIĀLI) 

 

2.3.2. Raksturojiet paredzamo tirgus apjomu un tirgus daļu (KONFIDENCIĀLI) 

 

2.3.3. Raksturojiet atbalsta pretendentu pašreizējo pozīciju mērķa tirgū Latvijā, 

Eiropā un pasaulē (KONFIDENCIĀLI) 

 

2.3.4. Raksturojiet konkurenci paredzamajā inovatīvās tehnoloģijas, produkta vai 

pakalpojuma tirgū: konkurenti, to produktu īpašības, aizņemtā tirgus daļa, 

secinājumi (KONFIDENCIĀLI) 

 

2.3.5. Raksturojiet, kā ieviesīs tirgū (komercializēs) inovatīvo tehnoloģiju, produktu 
vau pakalpojumu: sagatavošanās stadija, mārketings, pārdošanas veidi, personāls, 
cenu politika, iespējamie riski un risinājumi u.c. Paredzamā investīciju atgūšana 
(KONFIDENCIĀLI) 

 

 
3. Vadošais atbalsta pretendents 
 

3.1. Organizācijas nosaukums 

Pilns nosaukums  

Pamatorganizācija  

 

3.2. Organizācijas adrese 

Iela  
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Pasta indekss  

Pilsēta  

Valsts  

Tālrunis  

Fakss  

 

3.3. Kontaktpersonas dati 

Uzvārds  

Vārds  

Amats  

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

 

3.4. WWW mājaslapa 

 

 

3.5. Vadošā atbalsta pretendenta identifikācijas kodi 

NACE kods  

Organizācijas tips (atzīmēt)  Lielā komercsabiedrība 

  Sīkā (mikro), mazā vai vidējā 
komercsabiedrība 

  Universitāte 

  Zinātniskais institūts 

  Cita institūcija 

Darbinieku skaits  (KONFIDENCIĀLI) 

 

Gada apgrozījums (Meuro)  (KONFIDENCIĀLI) 

Bilances vērtība (Meuro)   (KONFIDENCIĀLI) 

Pēdējā finanšu ziņojuma 
gads 

 (KONFIDENCIĀLI) 

 

3.6. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un 

attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām) 

Pētniecības un attīstības darbu 

kategorijas 

Jā/Nē Īpatsvars no vadošā atbalsta 

pretendenta projekta aktivitātēm 

(%) 

Fundamentālie pētījumi   

Rūpnieciskie pētījumi   

Eksperimentā izstrādne   

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte   
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3.7. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte 

Aktivitātes pa pētniecības un 

attīstības darbu kategorijām 

Atbalsta 

intensitāte, 

% 

Pamatojums 

Fundamentālie pētījumi   

Rūpnieciskie pētījumi   

Eksperimentā izstrādne   

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte   

   

3.8. Ieguldījums projektā (KONFIDENCIĀLI) 

3.8.1. Tehnoloģiskais ieguldījums. (KONFIDENCIĀLI) 

 

3.8.2. Kāds ir mērķis Jūsu organizācijas dalībai projektā? (KONFIDENCIĀLI) 

 

 

3.9. Zināšanas (KONFIDENCIĀLI) 

3.9.1. Aprakstiet savas zināšanas un komercdarbības galvenos veidus. (KONFIDENCIĀLI) 

 

3.9.2. Kāds ir kopīgais nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā pētniecībā un 

attīstībā? (KONFIDENCIĀLI) 

 

3.9.3. Aprakstiet savas zināšanas un pieredzi pētniecības un attīstības projektu vadīšanā 

un izpildē (KONFIDENCIĀLI) 

 

 

3.10. Ekonomiskā ietekme. Raksturot uzņēmuma paredzamo apgrozījumu un peļņu 

mērķa tirgū salīdzinājumā ar līdzšinējo apgrozījumu un peļņu. (KONFIDENCIĀLI) 

3.10.1. Kāds ir paredzamais 

nodarbinātības pieaugums projekta 

izpildes rezultātā?  

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

3.10.2. Kāda ir projekta ietekme uz 

apgrozījumu? (komersantiem, gadā) 

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

3.10.3. Valsts budžetā iemaksāto nodokļu 

pieaugums? (gadā) 

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

 

3.11.Vadošā atbalsta pretendenta paraksts 

 

Organizācijas nosaukums 

Pilns nosaukums  

  

 

Parakstītājas PERSONAS vārds 

Uzvārds  

Vārds  
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Paraksts 

 

 

 

 
4. Atbalsta pretendents 
 

4.1. Organizācijas nosaukums 

Pilns nosaukums  

Pamatorganizācija  

 

4.2. Organizācijas adrese 

Iela  

Pasta indekss  

Pilsēta  

Valsts  

Tālrunis  

Fakss  

 

4.3. Kontaktpersonas dati 

Uzvārds  

Vārds  

Amats  

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

 

4.4. WWW mājaslapa 

 

 

4.5. Atbalsta pretendenta identifikācijas kodi 

NACE kods  

Organizācijas tips (atzīmēt)  Lielā komercsabiedrība 

  Sīkā (mikro), mazā vai vidējā 
komercsabiedrība 

  Universitāte 

  Zinātniskais institūts 

  Cita institūcija 

Darbinieku skaits  (KONFIDENCIĀLI) 

 

Gada apgrozījums (Meuro)  (KONFIDENCIĀLI) 

Bilances vērtība (Meuro)   (KONFIDENCIĀLI) 

Pēdējā finanšu ziņojuma 
gads 

 (KONFIDENCIĀLI) 

 

4.6. Atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbilstība pētniecības un 

attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām) 

Pētniecības un attīstības darbu 

kategorijas 

Jā/Nē Īpatsvars no atbalsta pretendenta 
projekta aktivitātēm 

(%) 
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Fundamentālie pētījumi   

Rūpnieciskie pētījumi   

Eksperimentā izstrādne   

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte   

 

4.7. Atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte 

Aktivitātes pa pētniecības un 

attīstības darbu kategorijām 

Atbalsta 

intensitāte, 

% 

Pamatojums 

 

Rūpnieciskie pētījumi   

Eksperimentā izstrādne   

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte   

   

4.8. Ieguldījums projektā (KONFIDENCIĀLI) 

4.8.1. Tehnoloģiskais ieguldījums. (KONFIDENCIĀLI) 

 

4.8.2. Kāds ir mērķis Jūsu organizācijas dalībai projektā? (KONFIDENCIĀLI) 

 

 

4.9. Zināšanas (KONFIDENCIĀLI) 

4.9.1. Aprakstiet savas zināšanas un biznesa pamatdarbības veidu. (KONFIDENCIĀLI) 

 

4.9.2. Kāds ir kopīgais nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā pētniecībā un 

attīstībā? (KONFIDENCIĀLI) 

 

4.9.3. Aprakstiet savas zināšanas un pieredzi pētniecības un attīstības projektu vadīšanā 

izpildē (KONFIDENCIĀLI) 

 

 

4.10. Ekonomiskā ietekme (KONFIDENCIĀLI) 

4.10.1.Kāds ir paredzamais nodarbinātības 

pieaugums projekta izpildes rezultātā?  

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

4.10.2. Kāda ir projekta ietekme uz 

apgrozījumu? (komersantiem, gadā) 

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

4.10.3. Valsts budžetā iemaksāto nodokļu 

pieaugums? (gadā) 

 % 
(KONFIDENCIĀLI) 

 

4.11. Atbalsta pretendenta paraksts 

 

Organizācijas nosaukums 

Pilns nosaukums  

  

 

Parakstītājas PERSONAS vārds 

Uzvārds  

Vārds  
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Amats  

Paraksts  

 
 

 

Izglītības un zinātnes ministre    Mārīte Seile 

 

 

 

Iesniedzēja:  

Izglītības un zinātnes ministre      M.Seile  

 

 

Vizē: Valsts sekretāra vietniece –       

Izglītības departamenta direktore,  

valsts sekretāres pienākumu izpildītāja    Evija Papule 
 


