Minimālās prasības projekta noslēguma atskaitei pasākumā 16.”Sadarbība”, kas pilnā apjomā
publicējama Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē vai EIP tīklā
Informāciju par Sadarbības projektu pēc tā īstenošanas, ietverot arī projekta laikā veikto pētījumu,
pilnā apjomā publicē Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē un EIP tīklā1.
Atspoguļojot projekta rezultātus, aprakstā iekļauj šādu informāciju:
1. projekta nosaukumu;
2. informācijas sagatavotāju;
3. projekta koordinatoru un tā kontaktinformāciju;
4. sadarbības partnerus un to kontaktinformāciju;
5. projekta īstenošanas periodu;
6. kopējās projekta izmaksas;
7. projekta pamatjēdzienus;
8. darbības un projekta kopsavilkumu, ietverot mērķus, problēmas un iespējas, ieguvumus un
iespējas galalietotājam, galvenās darbības, sasniegtos praktiskos rezultātus un
rekomendācijas:
 EIP darba grupa vai sadarbības partneru grupa:
a. sniedz visaptverošu un strukturētu informāciju par realizēto projektu (tai skaitā, par
katra sadarbības partnera paveikto projektā), aprakstot:
o problēmu, ko projekts risina;
o mērķus, kas projektā izvirzīti;
o sasniegtos rezultātus un rekomendācijas, kas projekta ietvaros ir sasniegti.
b. sagatavo visaptverošu projekta īstenošanas kopsavilkumu, kas īsumā atspoguļo
projekta ietvaros paveikto, lai jebkurš interesents var pārņemt projekta ietvaros
sasniegtos rezultātus savā saimnieciskajā darbībā.
 Papildus tam, pētījumā ir:
c. Jānorāda informācija, vai projekta ietvaros ir sasniegti visi izvirzītie mērķi, vai tie ir
sasniegti daļēji, vai nav sasniegti. Gadījumā, ja tie ir sasniegti daļēji vai nav sasniegti,
detalizēti skaidro iemeslus.
d. Jānorāda informācija par iespējam iegūt izstrādātās IT programmas izejas kodus (ja
attiecas).
e. Jānorāda informāciju par projekta zinātniskajām publikācijām (ja attiecināms).
Svarīgi!
 Aprakstītie rezultāti un rekomendācijas tiek pamatotas ar attiecīgiem aprēķiniem,
analīzēm, testu un aptauju rezultātiem vai citu pamatojošo informāciju, kas pievienots
noslēguma atskaitei.
 Aprakstot projekta rezultātus, pilnā apjomā publicē informāciju par projekta ietvaros
izveidotajiem tehnoloģiskajiem procesiem / iekārtām, projekta ietvaros radīto iekārtu
rasējumiem, vai citiem rezultātiem, kas citām ieinteresētajām pusēm radītu iespēju
atkārtot projekta ietvaros sasniegtos rezultātus. Vienlaikus pamato projekta ietvaros
izstrādātā prototipa atbilstību jauna produkta vai tehnoloģijas definīcijai, norādot tās
priekšrocības, salīdzinot ar tirgū esošajām iekārtām.
Publicējamās informācijas maksimālais apjoms un pielikumu skaits netiek ierobežots!
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Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.222 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība"
16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas
darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” - 9.punkts

Informācijas publicēšana EIP tīklā:
EIP tīkla kontaktpunkts nodrošina informācijas izplatīšanu mājaslapā: www.laukutikls.lv (sadaļā
“Uzsāktie un pabeigtie inovāciju projekti Latvijā”, kā arī raksta formā – sadaļā “Inovācijas”).
Informācija par projektiem: http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/lap-pasakums-16sadarbiba/uzsaktie-inovaciju-projekti-latvija
Lai nodrošinātu projekta rezultātu izplatīšanu izmantojot EIP tīkla kontaktpunktu
nepieciešams sazināties ar Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāju Aivu Saulīti - Liniņu,
e-pasts: aiva.saulite@llkc.lv, mob.tel.: +371 26592103

