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Projekta iesniegumu aizpilda un noformē atbilstoši nolikuma 2.
pielikuma “Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā
pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un
iesniegšanas metodika” (turpmāk – iesniegšanas metodika).
Projekta iesniegums ir iesniegts informācijas sistēmā līdz nolikuma
4. punktā noteiktajam konkursa beigu termiņam

Projekta iesnieguma daļas aizpildītas angļu vai latviešu valodā
atbilstoši iesniegšanas metodikas 2. punktam:
• A daļu “Vispārīgā informācija” un tās nodaļas aizpilda
latviešu un angļu valodā;
• B daļu “Projekta apraksts” un C daļu “Curriculum Vitae”
obligāti aizpilda angļu valodā (ir tiesības pievienot arī
latviešu valodā);
• D daļu “Projekta iesniedzēja apliecinājums”, E daļu
“Projekta sadarbības partnera apliecinājums” un F daļu
“Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa” aizpilda tikai
latviešu valodā.
Projekta iesnieguma A daļas “Vispārīgā informācija” 1. nodaļā ir
norādīts viens vai vairāki prioritārie zinātnes virzieni un
pamatojums projekta tēmas atbilstība tam (-iem)

Projekta vadītājs un galvenais izpildītājs atbilst noteikumu 8.
punktam.
Augstskolās studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti ir
iesaistīti projektā atbilstoši nolikuma 17. un 18. punktam.
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Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 2.7. apakšpunktam,
informācijas sistēmā ir iesniegta parakstīta projekta iesnieguma D
daļa “Projekta iesniedzēja apliecinājums” un tai pielikumā
pievienoti nepieciešamie dokumenti atbilstoši iesniegšanas
metodikas 3.1. apakšnodaļai.
Sadarbības partneris (ja attiecināms) atbilst noteikumu 7. punktam
un 2.7. apakšpunktam, informācijas sistēmā ir iesniegta parakstīta
projekta iesnieguma E daļa “Projekta sadarbības partnera
apliecinājums” un tai pielikumā pievienoti nepieciešamie
dokumenti atbilstoši iesniegšanas metodikas 3.2. apakšnodaļai.
Vadlīnijas par atbilstību pētniecības organizācijas statusam
atrodamas
šeit:
https://cfla.gov.lv/userfiles/files/1111_3k_paligmaterials_PO_atbil
stiba.docx.
Projekta iesniegumā attiecināmo izmaksu īpatsvars atbilst
nolikuma 22. punktam (netiešās attiecināmās izmaksas sastāda 10%
no tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas, sadarbības partnerim
pienākas netiešo attiecināmo izmaksu daļa proporcionāli sadarbības
partnera daļai tiešajās attiecināmajās izmaksās)
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