
                       
      

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai. 

Aktivitāte tiek organizēta projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros.  
Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība”. 

Vērtēšanas kritēriji dalībai izstādē 
 

Uzņēmumi dalībai izstādē tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma anketā sniegtās 

informācijas. Dalībai tiks apstiprināts noteikts uzņēmumu skaits – kuri iegūs augstāko 

punktu skaitu atbilstoši kritērijiem. 

Ja piešķirtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota pieteikuma iesniedzējam, 

kurš kritērijā "Atbalsta saņēmēja pamatdarbības atbilstība spēkā esošas Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības programmas stratēģijas mērķiem" ir ieguvis vairāk 

punktus.  

Kritērijs Punkti 

Produkta/pakalpojuma atbilstība izstādes 
tēmas specifikai 

2 punkti – produkts/pakalpojums atbilst 
izstādes tēmas specifikai 

0 punkti – produkts/pakalpojums neatbilst 
izstādes tēmas specifikai 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmēja pamatdarbības 
atbilstība spēkā esošas Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programmas 
stratēģijas mērķiem 

2 punkti – atbilst vismaz 2 prioritātēm 

1 punkts – atbilst vismaz 1 prioritātei 

0 punkti – neatbilst nevienai prioritātei 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmējs vai tā struktūrvienība 
reģistrēta un darbojas Kurzemes 
plānošanas reģiona teritorijā 

1 punkts - jā 

0 punkti - nē 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmēja darbība nav apturēta, 
nav uzsākts maksātnespējas process 

1 punkts - nav 

0 punkti - ir 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Atbalsta saņēmējam Latvijas Republikā 
pieteikuma iesniegšanas dienā nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas pārsniedz 150 euro 

1 punkts - nav 

0 punkti - ir 

* Ja vērtējums ir 0 punkti, pieteikums netiek 
tālāk izskatīts 

Eksporta tirgus potenciāls  

4 punkti – plāno eksportēt uz 4 un vairāk 
valstīm 

3 punkti – plāno eksportēt uz vismaz 3 
valstīm 

2 punkti – plāno eksportēt uz vismaz 2 
valstīm 

1 punkts – plāno eksportēt uz vismaz 1 
valsti 

0 punkti – eksports nav plānots 
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Atbalsta saņēmēja rīcībā ir individuāls 
stends dalībai izstādēs 

1 punkts – ir 

0 punkti – nav 

Nepieciešamības gadījumā atbalsta 
saņēmējam ir iespēja nodrošināt kopstendu 
pārstāvētās nozares Kurzemes reģiona 
uzņēmumu popularizēšanai 

2 punkti – ir 

0 punkti – nav 

Atbalsta saņēmēja potenciālo sadarbības 
partneru apraksts 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir norādījis 
detalizētu potenciālo sadarbības partneru 
aprakstu, norādot to nosaukumu, darbības 
jomas, kā arī pamatojumu to izvēlei 

0 punkti – apraksta nav 

Atbalsta saņēmēja produktu/pakalpojumu 
priekšrocību apraksts 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir sniedzis 
detalizētu informāciju par atbalsta 
saņēmēja produktu/pakalpojumu, norādījis 
tā izmantošanas mērķi kā arī salīdzinošās 
priekšrocības salīdzinājumā ar līdzīgiem 
produktiem/pakalpojumiem tirgū 

0 punkti – apraksta nav 

Atbalsta saņēmēja pārstāvība sociālajos 
tīklos 

1 punkts – ir pārstāvība 

0 punkti – nav pārstāvības 

Ieguldījumi uzņēmuma pētniecībā un 
attīstībā 

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir veicis 
ieguldījumus pētniecības un attīstības 
procesa nodrošināšanai  

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir veicis 
ieguldījumus pētniecības vai attīstības 
procesa nodrošināšanai 

0 punkti – nav apraksta 

Procesu un produktu inovācijas 

2 punkti – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 2 
vai vairāk inovatīvus produktus vai 
procesus, kas saistīti ar 
produkta/pakalpojuma izstrādi vai 
pārdošanu 

1 punkts – atbalsta saņēmējs ir ieviesis 1 
inovatīvu produktu vai procesu uzņēmumā, 
kas saistīts ar produkta/pakalpojuma 
izstrādi vai pārdošanu 

0 punkti – inovāciju procesi nav ieviesti 

 

 

 


