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Sadaļā PIETEIKUMI izvēlieties
Māju energoefektivitāte
Pieteikums DME programmas grantam

1. Aizpilda datus par projektu:
•
•
•

Mājas adrese;
DME projekta numurs;
Kontaktinformācija;

2. Aizpilda informāciju par projekta finansēšanu:
•
•
•

Norāda informāciju par attiecināmo izmaksu finansējumu, norādot visus finansējuma avotus (par katru atsevišķi, pievienojot tabulā
rindas ar «+»;
Norāda informāciju par neattiecināmo izmaksu finansējumu;
Norāda vai būs nepieciešams avanss būvkomersantu pakalpojumu izmaksām.

3. DME projekta kompensējamās izmaksas:
•
•

Izvēlas vai tiks pieprasītas izmaksu kompensācijas;
Pievieno atbilstošus dokumentus.

4. DME pakalpojumu finansēšana:
•
•
•

Izvēlas pakalpojumus, kam tiks pieprasīts finansējums DME projekta ietvaros;
Iesniedz pieteikumu/us piegādātāju atlases vērtēšanai (iesniedz, ja nav saņemts Altum atzinums);
Norāda pieteikuma piegādātāju atlases vērtēšanai iesniegšanas datumu.

5. Pieteikuma DME grantam Pielikumi:
Aizpilda pieteikuma DME grantam Pielikumus (Pielikumi atrodama šeit);
Pievieno Pielikumus DME programmas granta pieteikumam.

•
•

6. Siltumenerģijas piegādātāju izziņa par esošo siltumenerģijas tarifu:
• Pievieno siltumenerģijas izziņu;
• Ja mājai ir dažādi apkures veidi, veic aprēķinu, izmantojot siltumenerģijas tarifu tabulu (šeit).

7. De minimis atbalsta saņēmēji (Dzīvokļu īpašnieki, kuru dzīvokļa īpašumi tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un dzīvokļa īpašnieki
pretendē uz atbalstu šīs programmas ietvaros, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts):

•
•
•

•

Aizpilda informāciju par katru de minimis atbalsta saņēmēju. Ja tiks izmantots atbalsts, norāda veidlapas numuru de minimis sistēmā;
Pievieno aizpildītu un parakstītu Dzīvokļa īpašnieka apliecinājumu katram de minimis atbalsta saņēmējam;
Ja kredītiestādes aizdevumam tiks piesaistīta Altum garantija, pievieno aizpildītu un parakstītu Deklarāciju par komercdarbības
atbilstību mazajai (sīkajai) un vidējai komercdarbībai par katru de minimis atbalsta saņēmēju;
Ja dzīvojamā mājā ir pašvaldībai piederošs īpašums, pievieno pilnvaru personai, kura paraksta Apliecinājumu pašvaldības vārdā.

8. Pieteikuma parakstīšana un iesniegšana
•

•
•
•

Ja pieteikumu sagatavo sistēmas lietotājs, kuram nav tiesības (pilnvarojums), parakstīt/iesniegt Pieteikumu Pilnvarotās personas vārdā,
tad nepieciešams Pieteikumu «Nosūtīt apstiprināšanai» personai/sistēmas lietotājam, kuram ir šādas tiesības vai pilnvarojums;
Pārbauda, ka Pieteikumu ir parakstījušas visas paraksttiesīgās personas;
Iesniedz Pieteikumu Altum;
Ja rodas jautājumi par parakstīšanu/iesniegšanu, izmanto Palīgmateriāls mans.altum.lv lietošanai
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