54.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.1524
Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā
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)

9.1 De minimis uzskaites veidlapas
identifikācijas numurs de minimis
atbalsta uzskaites sistēmā

10.

II. Atbalstāmie pasākumi
Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)

III. Attiecināmās izmaksas
11.

Attiecināmās izmaksas:

11.1. nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:
stenda platība ___ m2
nomas maksa par neaprīkotas ekspozīcijas vienu m2 ___ (euro)
nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību kopā _______ (euro)
PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA KOPĀ __________________(EUR)
Aprēķināts ievērojot noteikto atbalsta intensitāti

12.

IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā
Mērķi, piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):

12.1.

palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību

12.2.

paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu
1

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

14.

V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums
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

2

