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GRANTA PIETEIKUMS 
SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROGRAMMĀ
 
DARBĪBAS PROGRAMMAS „IZAUGSMES UN NODARBINĀTĪBA”9.1.1. SPECIFISKĀ ATBALSTA MĒRĶA “PALIELINĀT NELABVĒLĪGĀKĀ SITUĀCIJĀESOŠU BEZDARBNIEKU IEKĻAUŠANOS DARBA TIRGŪ” 9.1.1.3. PASĀKUMS  “ATBALSTS SOCIĀLAJAI 
UZŅĒMĒJDARBĪBAI” NR.9.1.1.3/15/I/001. PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA
1. Informācija par uzņēmumu
1.1. Granta saņēmējs
Juridiskā/Deklarētā adrese
Kontaktpersona
1.2. Vai fiziska persona, kura plāno uzsākt sociālo         uzņēmējdarbību, ir uzvarējusi Labklājības ministrijas         rīkotajā sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā?
Granta pieteikumu drīkst iesniegt tikai fiziska persona, kura ir uzvarējusi Labklājības ministrijas rīkotajā sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā!
1.2. Vai uzņēmums ir reģistrēts Labklājības ministrijas
       Sociālo uzņēmumu reģistrā?
http://lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-projekti/esf-projekts-atbalsts-socialajai-uznemejdarbibai/sociala-uznemuma-statusa-iegusana
Granta pieteikumu drīkst iesniegt tikai juridiskas personas, kuras ir reģistrējušās Sociālo uzņēmumu reģistrā!
1.3. Sociālās uzņēmējdarbības veids 
1.4. Uzņēmuma primārais nodarbošanās veids 
1.5. Nozares, kurās granta saņēmējs plāno darboties biznesa projekta īstenošanas laikā (vai lai sasniegtu sociālos mērķus)
Nozare
(Nospied + pogu, lai pievienotu nozari)
1.6 .Vai granta saņēmējam ir saistības? 
       (aizdevumi, līzingi, garantijas, īpašnieku vai citu fizisku
        personu aizdevumi u.c.)
Kreditors
Saistību veids un mērķis
Summa, EUR
Gala atmaksas datums
Mēneša maksājums EUR
(Nospied + pogu, lai pievienotu saistības)
1.7. Vai granta saņēmēja īpašniekam ir saistības?
       (aizdevumi, līzingi, garantijas u.c.)
Granta saņēmēja īpašnieka vārds, uzvārds/ nosaukums
Kopējo saistību atlikums, EUR
Mēneša maksājums, EUR
(Nospied + pogu, lai pievienotu saistības)
2. Informācija par plānoto biznesa projektu un sociālo ietekmi
2.1. Biznesa projekta nosaukums
2.2. Plānotais īstenošanas periods (mēnešos)
       (Nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus)
2.3. Plānotā biznesa projekta īstenošanas adrese
2.4. Biznesa projekta sociālais mērķis:
2.5. Biznesa projekta rezultāti 
Nr. p.k.
Biznesa projekta veicāmās darbības apraksts
Rezultāts, kādu sasniegs pēc  Biznesa projekta veicāmās darbības realizācijas *
Sasniedzamais rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits
Mērvienība
(Nospied + pogu, lai pievienotu jaunu ierakstu)
* Norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu plānoto rezultātu. Rezultāti pamato biznesa projekta mērķa izpildi, kā arī plānoto    sociālo ietekmi (informācija 2.6.3. punktā) Rezultāti tiks iekļauti granta līgumā kā biznesa projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji.
2.6. Biznesa projekta sociālās ietekmes apraksts 
(Ja rodas jautājumi šīs sadaļas aizpildīšanā, tad ir pieejamas Labklājības ministrijas konsultācijas, zvanot  pa tālruni 64331822 (zvanot no atsevišķiem operatoriem, paaugstinātas maksas zvans). Tālruņa līnija ir atvērta otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00)
2.6.1. Sociālās, sabiedrībai nozīmīgās problēmas, kas tiks risinātas biznesa projekta ietvaros, raksturojums  
           (Nosauciet konkrētu sociālo problēmu jūsu konkrētajā situācijā. Sniedziet pamatojumu - aptaujas, statistiskie pētījumi, atsauce uz stratēģiskās
            plānošanas dokumentiem u.c.)
2.6.2. Sociālās problēmas risināšanai izvēlēto aktivitāšu un pasākumu pamatojums
           (kādā veidā biznesa projekta ietvaros īstenotās aktivitātes, ražotā produkcija / sniegtie pakalpojumi ļaus sasniegt plānoto sociālo ietekmi)
2.6.3. Mērķa grupas un citas sabiedrības grupas, kas biznesa projekta īstenošanas rezultātā gūs labumu 
           (cik un kādas personas vai kādi objekti produkcijas/ pakalpojuma realizācijas rezultātā tiešā veidā  gūs labumu. Cik un kādas personas vai kādi
            objekti produkcijas/ pakalpojuma realizācijas rezultātā netiešā veidā gūs labumu) 
2.6.4. Saimnieciskās darbības iznākuma un sociālās ietekmes kvalitatīvie rādītāji
           (kvalitatīvās pārmaiņas un sociālā ietekme, kas tiks sasniegta  biznesa projekta īstenošanas laikā (aprakstoša un skaidrojoša informācija, kam un
            kādu labumu dos projekta realizācija?)
2.6.5. Sociālās ietekmes pārbaudes mehānismi
           (aktivitātes un metodes, kas tiks izmantotas, lai uzraudzītu un mērītu biznesa projekta sociālo ietekmi)
2.6.6. Biznesa projekta īstenošanas rezultātā sasniegtās  sociālās ietekmes (ilgtermiņa pārmaiņu) apraksts  
           (kādas paliekošas ilgtermiņa pārmaiņas tiks sasniegtas risinātās problēmas kontekstā mērķgrupas pārstāvjiem un sabiedrībai kopumā)
3. Biznesa plāns/saimnieciskās darbības apraksts 
3.1. Uzņēmuma apraksts – līdzšinējā darbība/ rašanās ideja / struktūra / mērķi / īpašnieku pieredze / šobrīd nodarbinātais personāls
3.2. Uzņēmuma vadība un galvenie speciālisti plānotajam biznesa projektam
            (Uzņēmuma vadības un galveno speciālistu izglītība un pieredze)
 
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Izglītība
a) Iestāde, iegūtais diploms un laika posms;
b) Kursi, semināri, kas attiecas uz projektu. 
Darba pieredze pēdējās 3 darba vietās 
(Uzņēmuma nosaukums, amats, pienākumi un laika posms)
(Nospied + pogu, lai pievienotu jaunu ierakstu)
3.3. Informācija par uzņēmumā uz darba līguma pamata nodarbinātajiem:
       (Darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem finanšu atbalstu piešķir, ja atlīdzības izmaksas šo mērķa grupu nodarbinātajiem ir vismaz 40% apmērā no
        kopējās granta summas Biznesa plāna īstenošanas periodā) 
Projekta iesniegšanas brīdī
Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā
No esošajiem darbiniekiem, cik ir mērķa grupu darbinieki (atbilsoši MK not.173. 2.pants) 
Biznesa projekta īstenošanas laikā plānots izveidot jaunas darba vietas mērķa grupu pārstāvjiem:
(Nospied + pogu, lai pievienotu jaunu ierakstu)
Jaunu darbinieku mērķa grupu pārstāvju skaits 
3.4. Vai plānots no granta finansēt darba algas           (atlīdzības izmaksas) uzņēmuma darbiniekiem? 
Informācija par darba vietām atbilstoši klasifikatoram no VID mājaslapas, saskaņā ar kuru tiek rēķinātas atlīdzības izmaksas projektā nodarbinātajiem darbiniekiem 
Datums, uz kuru VID ir noteicis vidējās stundas tarifa likmes
Nr. p.k.
Informācija par darbinieku
Plānotais atlīdzības izmaksu ilgums (norāda mēnešus un stundu skaitu)
Likme, ko plāno maksāt* 
Izmaksas kopā(bruto darba alga un darba devēja VSAOI)
Mēneši
Stundu skaits vienā mēnesī
Kopējais stundu skaits projektā
Kopā
(Nospied + pogu, lai pievienotu jaunu ierakstu)
* Plānojot darba atlīdzības izmaksu jāievēro sekojoši nosacījumi: plānotā atlīdzības izmaksu likme nedrīkst pārsniegt 80% no VID noteiktās likmes profesijā līdz 6 mēnešu periodā. Ja uzņēmums ir Darba integrācijas uzņēmums, tad jaunu darba vietu izveidei mērķa grupu pārstāvjiem izmaksu likme var būt līdz 100% no VID noteiktās vidējās likmes profesijā līdz 24 mēnešu periodā.
3.5. Plānotā biznesa projekta īstenošanas pamatojums
3.5.1. Galvenie produkti / sniegtie pakalpojumi ( jānorāda galvenie produkti/pakalpojumi, no kuriem tiks gūti ienākumi, informācija
          par to realizāciju, plānotajām realizācijas cenām un galvenajiem produkta pircējiem 
3.5.2. Galvenās izejvielas, resursi, izmaksas, kas nepieciešami ražošanai / pakalpojuma sniegšanai 
3.5.3. Ražošanā / pakalpojuma sniegšanā izmantoto tehnoloģiju, iekārtu un telpu apraksts (2000 zīmes):          - Ražošanas procesa vai pakalpojuma sniegšanas procesa apraksts;          - Telpu apraksts un izmantošanas nosacījumi (norādiet, kur atrodas telpas, vai tās tiek nomātas, kādi ir nomas nosacījumi –
            termiņš, nomas maksa mēnesī);          - Galveno produktu ražošanas / pakalpojumu sniegšanas procesā iesaistīto iekārtu/aprīkojuma apraksts.
3.5.4. Atļaujas, licences, sertifikāti u.c. Vai saimnieciskās darbības veikšanai un projekta īstenošanai ir nepieciešamas kādas speciālas
          atļaujas, licences, sertifikāti, patenti, pētījumi par ietekmi u.c.? Ja nepieciešams – uzskaitīt.
3.6. Biznesa projekta plānotās izmaksas
3.6.1. Uzņēmums ir/nav PVN maksātājs
3.6.2. Vai var atgūt PVN par biznesa projekta izmaksām 
3.6.3. Vai no Granta plānots finansēt ilgtermiņa
           materiālos/ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumus?
3.6.4. Biznesa projekta izmaksu saraksts 
Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (jaunas iekārtas / aprīkojums), ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, atlīdzības izmaksas, apmācības/ konsultācijas u.c.). Iekļauj tikai tās izmaksas, kas veidosies pēc finanšu atbalsta līguma parakstīšanas un kuras plānots finansēt no Granta. (Attiecināmo /neattiecināmo izmaksu saraksts pieejams Altum mājaslapā)
Nr. p.k.
Izmaksu veids/uzskaitījums
Kopējās izmaksas, EUR
Attiecināmās izmaksas, EUR
Piezīmes
Darba atlīdzības izmaksas (Jānorāda 3.4. punktā)
Kopā
(Nospied + pogu, lai pievienotu ierakstu)
*attiecināmās izmaksas – izmaksas bez PVN, ja uzņēmums ir PVN maksātājs, izmaksas ar PVN, ja uzņēmums nav PVN maksātājs vai uzņēmums ir PVN maksātājs, bet nevar atgūt PVN izmaksas.
 
Minimālais granta apmērs ir 5 000 euro, maksimālais grants nepārsniedz:
   • 50 000 euro – uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir mazāks par trim gadiem;
   • 200 000 euro – uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par trim gadiem. Finanšu atbalstu
      nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados un 50 procentus no
      apgrozījuma pēdējā gadā (izvēlas mazākā aprēķinātā rādītāja vērtību). Ja atbilstoši apgrozījumam aprēķinātais finanšu atbalsta apmērs ir mazāks
      par 50 000 euro, bet biznesa plāna īstenošanai ir nepieciešams lielāks finanšu atbalsts, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot 
      50 000 euro.
 
Biznesa projekta finansējuma sadalījums (bez PVN, ja granta saņēmējs ir PVN maksātājs; ar PVN, ja granta saņēmējs nav PVN maksātājs vai nevar atgūt PVN izmaksas):
Granta saņēmēja līdzfinansējums 
(vismaz 10% no attiecināmajām izmaksām)
Vēlamais Grants 
(ne vairāk kā 90% no attiecināmām izmaksām)
Kopā
3.6.5. Granta saņēmēja ieguldījumu apraksts
Norāda informāciju par savu resursu vai piesaistītā ārējā finansējuma izcelsmi, kas ir vismaz 10% apmērā no biznesa projekta attiecināmām izmaksām
3.6.6. Vai papildus ALTUM Sociālās uzņēmējdarbības
          programmas grantam plānojat biznesa projekta
          īstenošanai izmantot vai piesaistīt citu ārējo
          finansējumu, kas saistīts ar komercdarbības
          atbalstu?
3.6.7. Vai plānojat saņemt citu valsts atbalstu par tām
          pašām izmaksām, kuras plānots finansēt no
          Granta?
3.7. Nozīmīgākie tiešie un netiešie konkurenti 
Konkurenta nosaukums
Konkurenta apraksts
Konkurenta stiprās un vājās puses
(Nospied + pogu, lai pievienotu ierakstu)
3.8. Saimnieciskās darbības riski 
Riska veids
Kā šis risks ietekmē saimniecisko darbību?
Kādus pasākumus plānojiet riska mazināšanai / novēršanai?
Piegādātāju risks
Klientu risks
Darba spēka risks
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
Nozares risks
Laika apstākļu risks
3.9. Konkrēto preču/ pakalpojumu pārdošanas veicināšanas pasākumu apraksts, izmaksas un sagaidāmais rezultāts 
3.10. Cita būtiska informācija par projektu. Ja kādā no sadaļām nepieciešams sniegt papildus informāciju (piemēram, izmaksu tāme),          iespējams to pievienot kā Granta pieteikuma pielikumu.
4. Pieteikuma izskatīšanai papildus iesniedzamie dokumenti 
Klienta anketa *
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Informācija par saņemto De minimis atbalstu*;
(Informācija ir jānorāda VID EDS (https://eds.vid.gov.lv) sadaļā De minimis uzskaites veidlapa)
Latvijas Bankas Kredītu reģistra izsniegta izziņa par saistībām (izziņa uz iesniegšanas brīdi derīga 1 mēnesi no sagatavošanas brīža):
 - granta saņēmējam,
 - amatpersonām,
 - komersanta akcionāriem/dalībniekiem, kuru dalības apmērs pārsniedz 25%;
Veidlapa naudas plūsmas prognoze (pilniem četriem gadiem);
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Operatīvais finanšu pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni vai ne vecāks kā 90 dienas (tas ietver: Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Atšifrējumi, Pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi);
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Informācija par pamatlīdzekļiem;
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Granta saņēmēja kredītiestādes norēķinu konta apgrozījuma pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem;
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Papildus iesniedzamie dokumenti (Iesniedz pēc nepieciešamības): 
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Aktuālie statūti
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Operatīvais saimnieciskās darbības (Ienākumu-izdevumu) pārskats par pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāki kā 90 dienas
(t.sk., atšifrējumi, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
Komercdarbības veikšanai nepieciešamās licences, atļaujas, patenti; saskaņojumi,    
kas nepieciešami projektu īstenošanai: līgumi, nodomu protokoli u.c  
* Jāiesniedz Granta saņēmēja pārstāvēt tiesīgai (pilnvarotai) personai.
Altum         AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", vienotais reģistrācijas Nr. 50103744891
persona         jebkura fiziska persona, kura ir norādīta granta pieteikumā, tam pievienotajos un papildus iesniegtajos dokumentos
 
Altum: 
•  var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par granta piešķiršanu;
•  var pieprasīt dokumentus, kas apliecina, ka Granta saņēmējs ir ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un tas ir tiesīgs nodot Altum šajā dokumentā, tam
   pievienotajos un papildus iesniegtajos dokumentos norādītos citu personu datus;
•  garantē ziņu par Granta saņēmēju konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
•  informē, ka personu dati tiks apstrādāti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kuri ir pieejami Altum privātuma politikā Altum tīmekļa vietnē.
 
Parakstot un iesniedzot šo pieteikumu, apliecinu, ka:
•  nekavējoties rakstiski sniegšu Altum informāciju gadījumā, ja Granta saņēmēja amatpersonas tā īpašnieki un/vai patiesā labuma guvēji kļūs par politiski
   nozīmīgu personu, šādas personas ģimenes locekli vai cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas
   novēršanas likuma izpratnē;
•  visa šajā pieteikumā norādītā informācija un informācija, kas tiks iesniegta Sabiedrībai Altum, izmantojot mans.altum.lv vai Granta saņēmēja šajā vai
   citos līdzvērtīgos pieteikumos norādīto e-pasta adresi vai adreses, ir patiesa, tiesiska un pauž tikai un vienīgi Granta saņēmēja gribu, kā arī to ir sniedzis
   Granta saņēmējs;
•  Altum ir tiesīgs pieprasīt ziņas par Granta saņēmēju no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un iepazīties ar personas datu apstrādes sistēmās (piemēram,
   bet ne tikai: Lursoft, firmas.lv, Creditreform Latvija, BaltRisk u.c.) pieejamo informāciju par Granta saņēmēju, tajā skaitā Granta saņēmēja - juridiskas
   personas dalībniekiem (kapitāldaļu turētājiem), kuriem šajā komercsabiedrībā ir būtiska līdzdalība, un amatpersonām: valdes, padomes, revīzijas  
   komisijas locekļiem un iekšējā revīzijas dienesta vadītāju, bez Granta saņēmēja papildus piekrišanas;
•  Altum ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Granta saņēmēja sniegtajām ziņām valsts institūcijām (t.sk. Lauku atbalsta dienestam, Zemkopības ministrijai,
   Valsts aģentūrai Lauksaimniecības datu centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai,);
•  Altum ir tiesīgs saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām sniegt informāciju par Granta saņēmēju Eiropas Savienības dalībvalstu un
   citu valstu kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai pirms Granta līguma parakstīšanas un Granta līguma darbības laikā;
•  ja, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem par piesārņojumu vai vidi, projekta realizācijai nepieciešamas atļaujas, pētījumi vai
   novērtējumi, esmu par to informējis Altum un iesniedzu attiecīgos dokumentus;
• piekrītu, ka Altum ir tiesīgs iegūt ziņas no trešajām personām un/vai sniegt ziņas par Granta saņēmēju un šo darījumu ar Altum vienā koncernā
   ietilpstošām personām un/vai trešajām personām ar mērķi sniegt Granta saņēmējam pakalpojumus un/vai nodibināt līgumattiecības, kuru
   līgumsaistību izpildei nepieciešama šādas informācijas apmaiņa ar nosacījumu, ka persona, kurai Altum sniegs ziņas, rakstiski apņēmusies neizpaust 
   jebkādu Altum sniegto informāciju par Granta saņēmēju un šo darījumu, kā izņēmumu pieļaujot tikai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētus
   gadījumus
• ar mērķi saņemt Altum pakalpojumus vai nodibināt līgumattiecības, kā arī lai Altum varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, nepārprotami piekrītu
  pieteikumā un citos iesniegtajos dokumentos norādīto savu un citu personu datu apstrādei, kā arī esmu ieguvis visas nepieciešamās atļaujas un esmu
  tiesīgs nodot Altum šajā dokumentā un tam pievienotajos dokumentos norādītos personu datus; 
 • Altum ir tiesīgs izmantot manis norādītās pasta vai elektroniskās adreses, kā arī norādīto tālruņa numuru informatīvo materiālu, paziņojumu kas saistīti
   ar granta pieteikuma izskatīšanu, kā arī ar līguma saistību izpildei nepieciešamās saziņas un paziņojumu nosūtīšanas nodrošināšanu;
•  pret mani nav uzsākts kriminālprocess;
• esmu iepazinies ar Maksātnespējas likumā noteikto un apliecinu, ka Granta saņēmējam nav Maksātnespējas likuma 57. pantā noteiktās juridiskās
  personas maksātnespējas procesa pazīmes;
• Granta saņēmējam nav neizpildīta Eiropas Komisijas lēmuma par līdzekļu atgūšanu, aktuāla glābšanas atbalsta vai pārstrukturēšanas plāna;
• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu granta negodprātīgai saņemšanai un
   izmantošanai;
• apņemos uzglabāt, uzrādīt un iesniegt Altum noteiktajā termiņā jebkurus ar granta saņemšanu saistītu dokumentu oriģinālus;
• esmu informēts un piekrītu, ka visas biznesa projekta īstenošanas izmaksas, kuras tiek veiktas līdz līguma par granta saņemšanu parakstīšanai netiek
   apmaksātas no piešķirtā granta līdzekļiem;
• glabāšu visu ar grantu un saņemto de minimis atbalstu saistīto informāciju un dokumentāciju 10 gadus no granta piešķiršanas brīža;
• izvēloties piegādātāju, apņemos nodrošināt interešu konflikta neesamību, t.i., Granta saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes
  loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai Granta saņēmēja
 prokūrists vai komercpilnvarnieks nav piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs, kā arī Granta saņēmējs nav piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja
 dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks.
Granta saņēmējs:
(Vārds, uzvārds)
(Datums)
(paraksts*)
(Vārds, uzvārds)
(Datums)
(paraksts*)
* Dokuments var būt bez pašrocīga paraksta, ja tas ir jāparaksta tikai Granta saņēmēja pārstāvim un šis pārstāvis iesniedzis dokumentu Altum izmantojot attālināto darījumu sistēmu internetā mans.altum.lv vai visas personas ir parakstījušās ar e-parakstiem. 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