VEIDNE 2023
Iesniegums līguma par ieguldījumu 
projekta veikšanu slēgšanai
Informācijai: iesniegumā sniegtajai informācijai ir jābūt detalizētai, lai sniegtu pārliecību:
par projekta atbilstību likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” un citu LR normatīvo aktu nosacījumiem;
spēju izpildīt uzņemtās saistības un plānotā projekta pietiekamu finansējumu. 
Pieteikums jāaizpilda latviešu valodā datorrakstā. Iekrāsotais paskaidrojošais teksts ir dzēšams.

___________________(Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese)
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei

Iesniegums līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanai
Liepājā
Lūdzam noslēgt līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.  
INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU
1.1.
Kontaktpersona.

Norādīt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.
1.2.
Paraksttiesīgā persona.

Norādīt paraksttiesīgās personas, kas parakstīs līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu, vārdu, uzvārdu un amatu. 
1.3.
Kapitālsabiedrības MVU statuss.

Norādīt kapitālsabiedrības statusu saskaņā ar MVU deklarāciju un plānoto atbalsta intensitāti. 

	Maza kapitālsabiedrība (maksimālā atbalsta intensitāte 60%);
	Vidēja kapitālsabiedrība (maksimālā atbalsta intensitāte 50%);
	Liela kapitālsabiedrība (maksimālā atbalsta intensitāte 40%);



INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTO IEGULDĪJUMU PROJEKTU
2.1.
Vispārēja informācija par projektu.

Projekta nosaukums:
“______________”

Projekta veikšanas termiņš:
__.__.____. - __.__.____.

Plānotās projekta izmaksas:
_____,__ EUR

Ieguldījumu veikšanas adrese:
________, Liepājā


2.1.
Plānoto ieguldījumu apraksts un ieguldījumu nepieciešamība.

Aprakstīt, kādus ieguldījumus plānots veikt un kā tieši tas ietekmēs komercdarbības attīstību (kādu aktuālu problēmu ieguldījumu objekti risina, kādus procesus atvieglos/paātrinās, kādu rādītāju pieaugumu veicinās u.c.). 
2.2.
Efekts no projekta realizācijas.

Atzīmēt atbilstošo efektu no projekta realizācijas un aizpildīt tabulu.

Ja sākotnējie ieguldījumi ir plānoti saistībā ar:
	esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu, norādīt rezultatīvos rādītājus, aizpildot attiecīgās ailes tabulā; 

esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, norādīt, kādi produkti turpmāk tiks ražoti un kāds tiek prognozēts to ražošanas apjoms pēc projekta realizēšanas. Attiecināmajām izmaksām vismaz par 200% jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu bilances vērtību, salīdzinot ar to, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas (Nepieciešams sniegt detalizētu aprakstu un pielikumā pievienot pamatojošus dokumentus);
esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu, norādīt, kā tiks mainīts ražošanas process. Attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā (Nepieciešams sniegt detalizētu aprakstu un pielikumā pievienot pamatojošus dokumentus).

Rādītāji
Šī brīža situācijas rādītāji
(dd.mm.gggg.)
Rezultatīvie rādītāji pēc projekta īstenošanas
Pieaugums
Laika posms kādā plānots sasniegt rezultatīvos rādītājus *

Neto apgrozījums/ gadā



dd.mm.gggg.

Kravu apgrozījums/ gadā



dd.mm.gggg.

Jaudas pieaugums/ gadā, mēnesī, nedēļā un tml.



dd.mm.gggg.

Darbinieku skaits



dd.mm.gggg.

* Nepārsniedzot trīs gadus no plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datuma. Pēc norādītā perioda šie rādītāji tiks pārbaudīti.




KAPITĀLSABIEDRĪBAS APLIECINĀJUMI
3.1. 
Kumulācija.

Apliecināt, ka plānotā ieguldījumu projekta izmaksas nav plānots apvienot ar citu valsts atbalstu tām pašām izmaksām. 
Gadījumā, ja ir plānota valsta atbalsta apvienošana (Altum, CFLA, LIAA, pašvaldība u.c.), lūdzam sniegt informāciju par citu valsts atbalstu (atbalsta programma, piemērojamā atbalsta intensitāte, attiecīgās iestādes lēmums par valsts atbalsta piešķiršanu u.c. dokumenti).
3.2.
Plānotais finansējuma sadalījums.

Apliecināt, ka kapitālsabiedrībai ir pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi ieguldījumu projekta veikšanai. 

Plānotais projekta finansējuma sadalījums (vajadzīgo atzīmēt un norādīt summu vai procentuālo sadalījumu):
pašu līdzekļi _______ EUR vai %; 
mātes vai cita saistītā uzņēmuma aizdevums ______ EUR vai %;
kredītiestādes aizdevums ________ EUR vai %;
kredītiestādes aizdevums ar ALTUM garantiju/galvojumu ______ EUR vai %;
cits variants (piemēram, pašvaldības, CFLA vai LIAA līdzfinansējums, ALTUM paralēlais aizdevums/garantija/galvojums vai citi finansējuma avoti) _______ EUR vai %;
* finanšu līzings _______ EUR apmērā.
* Ieguldījumu projektiem ar valsts atbalstu finanšu līzings nav atļauts.

3.3. 
GNU statuss

Apliecināt, ka tā nav grūtībās nosācis uzņēmums, tai skaitā, tā nav uzņēmums, kas saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai uzņēmums, kas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.
3.4. 
Plānotie aktīvi 


Apliecinu, ka aktīvi, ko plānots iegādāties ieguldījumu projekta ietvaros ir jauni.
	Apliecinu, ka aktīvi, ko plānots iegādāties ieguldījumu projekta ietvaros ir mazlietoti (pieļaujams tikai mazu un vidēju kapitālsabiedrību gadījumā).

3.5.
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas ir lielāks par 150 EUR.

Apliecināt, ka kapitālsabiedrībai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas ir lielāks par 150 EUR.
3.6.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

Apliecināt, ka kapitālsabiedrībai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādsaistību pret Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju.
3.7.
Nomas u.c. maksājumu parāds.

Apliecināt, ka kapitālsabiedrībai nav nomas un citu maksājumu parādsaistību pret Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi. 
3.8.
Starptautiskās un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.

Apliecināt, ka pret kapitālsabiedrību (tajā skaitā dalībniekiem, amatpersonām, patiesā labuma guvējiem, prokūristiem u.c.) nav noteiktas starptautiskās un nacionālās sankcijas.
3.9.
Sniegto ziņu patiesums. 

Apliecināt, ka visa iesniegumā un tam pievienotajos pielikumos sniegtā informācija ir pareiza un aktuāla.

Pielikumā:
Plānotie ieguldījumu objekti un ieguldījumu apjoms.
Sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai.
Deklarācija par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai.
Plānoto ieguldījumu foto fiksācijas, vizualizācijas, ieguldījumu atrašanās vietas shematisks attēlojums un tml. Būvniecības gadījumā nepieciešams iesniegt arī būvatļauju, būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta kopiju un izmaksu tāmi.
Apliecinājums par plānotiem nemateriāliem ieguldījumiem (iesniedzams tikai gadījumā, ja ir plānoti nemateriālie ieguldījumi).

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds 


