4. pielikums
Valsts pētījumu programmas
“Latviešu valoda”
projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumam
Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa

Projekta pieteikuma Nr.:
Projekta pieteikuma nosaukums:
Projekta pieteikuma iesniedzējs:
Nr.
Kritēriji
p.k.
1.

projekta pieteikums ir pilnībā aizpildīts,
noformēts un iesniegts, izmantojot
informācijas sistēmu
(Ministru
kabineta
2018.gada
4.septembra noteikumu Nr.560 “Valsts
pētījumu
programmu
projektu
īstenošana” (turpmāk – MK noteikumi)
19.1.apakspunkts)

2.

ir iesniegts projekta pieteikuma attiecīgo
sadaļu tulkojums angļu valodā atbilstoši
konkursa nolikuma prasībām
(MK noteikumu 19.2.apakšpunkts)

3.

ir izpildītas konkursa nolikuma prasības
par
zinātniskās
grupas
dalības
nosacījumiem
(MK noteikumu 19.3.apakšpunkts)

Izpilde

Projekta pieteikumu aizpilda un
noformē atbilstoši nolikuma 2.
pielikuma “Projekta pieteikuma,
projekta vidusposma zinātniskā
pārskata,
projekta
noslēguma
zinātniskā pārskata noformēšanas un
iesniegšanas metodika” (turpmāk –
iesniegšanas metodika).
Projekta pieteikums ir iesniegts
informācijas sistēmā līdz nolikuma
8. punktā noteiktajam konkursa
beigu termiņam.
Projekta pieteikuma daļas aizpildītas
angļu vai latviešu valodā atbilstoši
iesniegšanas metodikas 3. punktam:
3.1. A daļu “Vispārīgā informācija”
un tās nodaļas aizpilda latviešu un
angļu valodā,
3.2. B daļu “Projekta apraksts” un C
daļu “Curriculum Vitae” obligāti
aizpilda angļu valodā (ir tiesības
pievienot
tulkojumu
latviešu
valodā),
3.3. D daļu “Projekta iesniedzēja
apliecinājums”, E daļu “Projekta
sadarbības
partnera-zinātniskās
institūcijas apliecinājums”, F daļu
“Projekta sadarbības partnera-valsts
institūcijas apliecinājums”, G daļu
“Finanšu apgrozījuma pārskata
veidlapa”, H daļu “Darbības, kurām
nav saimnieciska rakstura” un I daļu
“Horizontālie uzdevumi” aizpilda
tikai latviešu valodā.
Projekta vadītājs un galvenie
izpildītāji ir zinātnieki
Projekta vadītājs ir projekta vadītājs
tikai vienā projekta pieteikumā
konkursa ietvaros

Jā/Nē
(nav
papildināmi)

4.

5.

6.

projektu īsteno zinātniskajā institūcijā,
kas atbilst šo noteikumu prasībām
(MK noteikumu 19.4.apakšpunkts)
ja
projekta
īstenošanā
piedalās
sadarbības partneris, tas atbilst šo
noteikumu un konkursa nolikuma
prasībām
(MK noteikumu 19.5.apakšpunkts)
projekta
pieteikumā
norādītās
attiecināmās izmaksas atbilst konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām
(MK noteikumu 19.6.apakšpunkts)

7.

projekts
atbilst
noteikumu
2.1.
apakšpunktam
(MK noteikumu 19.7.apakšpunkts)

8.

dubultā finansējuma riska neesība ar
citiem
publiskajiem
finansēšanas
avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības
fondu finansējumu, ko apliecina projekta
iesniedzēja
projekta
pieteikumam
pievienots apliecinājums
(MK noteikumu 19.8.apakšpunkts)

9.

projekta pieteikums atbilst nolikuma
36.1. – 36.8.apakšpunktā noteiktajiem
papildus
nepapildināmajiem
administratīvajiem kritērijiem

Administratīvās atbilstības kritērijus izvērtēja:
Datums:

Studējošie projekta īstenošanā ir
iesaistīti ar slodzi, kas vienāda ar
10,0 pilna laika ekvivalentiem,
vienlaikus
katrs
studējošais
attiecīgajā projekta īstenošanas gadā
tiek iesaistīts ar slodzi, kas ir ne
mazāka par 0,25 PLE
Zinātniskā
institūcija
atbilst
noteikumu
2.12.
un
9.1.
apakšpunktam
Zinātniskā
institūcija
atbilst
noteikumu
2.18.
un
2.12.
apakšpunktam
Valsts institūcija atbilst noteikumu
2.18. apakšpunktam
Projekta
attiecināmo
izmaksu
īpatsvars atbilst noteikumu 14.
punktam (netiešās attiecināmās
izmaksas sastāda 25% no tiešo
attiecināmo izmaksu kopsummas)
Projekta
pieteikumā
plānotās
darbības ir tādas darbības, kurām
nav
saimnieciska
rakstura
(noteikumu 2.2. apakšpunkts)
Projekta iesniedzējs un sadarbības
partneri apliecinājumos (projekta
iesniedzējam – D daļa “Projekta
iesniedzēja
apliecinājums”,
sadarbības partnerim – E daļa
“Projekta sadarbības
partnerazinātniskās
institūcijas
apliecinājums”,
sadarbības
partnerim – valsts institūcijai – F
daļa “Projekta sadarbības partneravalsts institūcijas apliecinājums”) ir
apliecināta dubultā finansējuma
riska neesība
Projekta
pieteikuma
I
daļā
“Horizontālie
uzdevumi”
ir
paskaidrots, kā tiks izpildīti
rīkojumā
minētie
horizontālie
uzdevumi

