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1 VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR UZAICINĀJUMU IESNIEGT 
PRIEKŠLIKUMUS 

 

1.1 Ievads un pamatinformācija 
 
Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) ir svarīgas, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) aizsargāt un komerciāli gūt labumu no saviem nemateriālajiem 
aktīviem, kuros tie ir ieguldījuši inovatīvas pūles. Eiropas MVU pārstāv vairāk nekā 99 % 
no visiem Eiropas uzņēmumiem un nodrošina 67 % no kopējās nodarbinātības Eiropā. 
Tādēļ tiem ir izšķiroša nozīme ES stiprināšanā, lai rastu risinājumus pašreizējiem 
sarežģījumiem, veicinātu konkurenci ražošanas jomā, virzītu ES ekonomiku un uzlabotu 
Eiropas pilsoņu dzīvi un labklājību. 
 
Ņemot to vērā, Eiropas Intelektuālā īpašuma biroja (“EUIPO” jeb “Birojs”) pašreizējā 
Stratēģiskā plāna (SP2025) mērķis ir uzlabot Eiropas IĪ sistēmas darbības veidu 
uzņēmumiem un jo īpaši MVU. Ar MVU programmas palīdzību EUIPO risina 
nepieciešamību padarīt IĪ pakalpojumus pieejamākus mazajiem uzņēmumiem un 
atbalsta MVU konkurētspēju, nodrošinot labāku viņu IĪ lietošanu un aizsardzību. 
 
Ātri reaģējot uz Covid-19 pandēmijas radīto sarežģīto uzņēmējdarbības vidi, EUIPO kopā 
ar Eiropas Komisiju (EK) un ar ES dalībvalstu, tostarp Beniluksa valstu, centrālo 
rūpnieciskā īpašuma biroju (dalībvalstu IĪB) atbalstu attiecībā uz intelektuālo īpašumu 
2021. gada janvārī ES Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējas (COSME) pamatprogrammas ietvaros uzsāka iniciatīvu “Ideas Powered 
for Business MVU fonds 2021. gadam” ar budžetu 20 miljonu EUR apmērā. 
 
Šīs izmēģinājuma iniciatīvas mērķis bija padarīt pieejamāku intelektuālā īpašuma 
aizsardzību MVU, līdzfinansējot izmaksas par IP Scan pakalpojumiem ar iesaistīto 
dalībvalstu IĪB starpniecību un par preču zīmēm un dizainparaugiem tieši ar valsts, 
reģionālo un/vai ES IĪ sistēmu starpniecību. 
 
Pamatojoties uz šiem panākumiem un šajā izmēģinājuma iniciatīvā gūto pieredzi, Birojs 
sadarbībā ar EK un ar dalībvalstu IĪB atbalstu 2022. gada janvārī izsludināja iniciatīvu 
MVU fonds 2022 gadam, kas bija pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus jaunās 
iniciatīvas “MVU daudzgadu fonds 2022.-2024. gadam” ietvaros. Šī shēma ir daļa no EK 
Vienotā tirgus programmas (VTP), kuras mērķis ir veicināt ES MVU konkurētspēju, 
vienlaikus atbalstot ES mērķi saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos. MVU fonds 
2023. gadam ir otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas izsludināts MVU fonda 
daudzgadu iniciatīvas ietvaros. 
 
 

1.2 Mērķi un prioritātes 
 
MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir stiprināt ES 
MVU izaugsmi un konkurētspēju, tādējādi ļaujot ES ekonomikai ātrāk atveseļoties un 
iegūt lielāku noturību neatkarīgi no sarežģītās uzņēmējdarbības vides, ko radījusi Covid-
19 pandēmija un Krievijas agresija Ukrainā. 
 
Šis pasākums ir īpaši paredzēts, lai palīdzētu Eiropas MVU nodrošināt intelektuālā 
īpašuma aktīvus, sniedzot finansiālu atbalstu ar IĪ saistītām izmaksām. Pastāv cerība, ka 
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ar šo finansiālo atbalstu MVU, kuri piedzīvo ekonomisko krīzi, var nesamazināt izmaksas 
par saviem IĪ aktīviem un/vai to aizsardzību. 
MVU fonda 2023. gadam mērķis ir finansiāli atbalstīt ES MVU, kas vēlas: 
— izmantot IP Scan pakalpojumu un/vai 
— tieši aizsargāt savas preču zīmes un dizainparaugus ar valsts, reģionālo, Eiropas 
vai starptautisko sistēmu starpniecību. 
 
Tāpat kā 2022. gadā, finansiālais atbalsts tiks sniegts vaučeru veidā, un finansējumu 
sadalīs EUIPO, piešķirot grantus ES MVU atbilstīgi ES un EUIPO finanšu regulējumiem. 
Tas finansēs šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus aprakstītās darbības. 
 
Paredzams, ka MVU fonds 2023. gadam, kura pamatā ir 2022. gada shēmas panākumi, 
vienlaikus ieviešot papildu uzlabojumus, ļaus gūt šādus ieguvumus: 
 

• ekonomiskais atbalsts MVU atveseļošanās laikā pēc pandēmijas; 

• pieaugoša ES MVU informētība par IĪT ieguvumiem; 

• pieaugoši ieguldījumi ar IĪ saistītos pasākumos, piemēram, IĪ konsultācijās un IĪ 
aizsardzībā; 

• lielāka konkurētspēja sakarā ar nemateriālo aktīvu labāku pārvaldību, tostarp 
labāka ES MVU intelektuālā īpašuma aizsardzība Eiropas Savienībā un ārpus 
tās; 

• ES mērķa atbalstīt ES ekonomikas atveseļošanos veicināšana, kā arī no tā 
izrietoši reputācijas ieguvumi dalībvalstu Intelektuālā īpašuma birojiem (DIĪB) un 
ES. 

• lielāks atbalsts tiem MVU, kas iesaistīti ekoloģiskajā pārejā, un vēlas sasniegt EK 
zaļā kursa mērķus; 

• IP Scan pakalpojumu prakses saskaņošana Eiropā. 
 
 

1.3 Attiecināmās darbības 
 
a) IP Scan — 1. VAUČERS 

 
1. vaučers segs IP Scan — IĪ pirmsdiagnostikas revīzijas (IPPDA) pakalpojumus ar 

maksimālo granta summu līdz 1350 EUR vienam labuma guvējam. 

 

IP Scan jeb IĪ pirmsdiagnostikas revīzijas (IPPDA) pakalpojumu mērķis ir sniegt MVU 

konsultācijas par IĪ potenciālu to uzņēmējdarbības attīstībā, nosakot IĪ aktīvu veidus, kas 

var būt vērtīgi un būtu jāaizsargā. To mērķis ir arī apzināt jau aizsargāto IĪ, ko varētu 

turpināt izmantot, lai gūtu papildu ieguvumus un atbalstītu uzņēmuma izaugsmi. 

 

IP Scan pakalpojumus sniedz iesaistīto dalībvalstu IĪB iecelti eksperti, kurus šie biroji 
koordinē, un tas notiek pēc MVU pieprasījuma. Attiecībā uz IP Scan atbilstīgi MVU fonda 
shēmai MVU jābūt reģistrētiem kādā ES dalībvalstī, kurā var sniegt atbilstīgas IP Scan 
pakalpojumus. 
 
Saraksts ar dalībvalstīm,kurās piedāvā šo pakalpojumu, un maksimālais granta apjoms 

katrai dalībvalstij ir pieejams šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 1. pielikumā. 
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ES MVU būs tiesīgi pieteikties, lai saņemtu atlīdzinājumu 90 % apmērā no minētā 

pakalpojuma izmaksām (ko sniedz IĪB izraudzīti eksperti). 

 
b) Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība — 2. VAUČERS 
 
Līdz 1000 EUR vienam labuma guvējam: 

 

• preču zīmju un dizainparaugu aizsardzībai Eiropas Savienībā (nacionālā, 
reģionālā un ES līmenī). 

 

Attiecināmās IĪ tiesības ir preču zīmes un dizainparaugi, kas tieši un elektroniski (ja 

iespējams) pieteikti reģistrācijai EUIPO un dalībvalstu IĪB. 

 

Ievērojot Eiropas Komisijas programmu līdzfinansēšanas principu, ES MVU, kas ir tiesīgi 

saņemt atbalstu, var pieprasīt preču zīmju un dizainparaugu nodevu atlīdzināšanu 

75 %apmērā par preču zīmju vai dizainparaugu aizsardzības iegūšanu ES (ieskaitot 

pieteikuma, klašu, izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas 

maksas). IĪ tiesības, kas ir līdzīgas preču zīmēm, ir iekļautas atkarībā no piemērojamiem 

tiesību aktiem (piemēram, saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem ir ietverta logotipu 

aizsardzība). 

 

• preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība ārpus ES. 
 

Lai atbalstītu ES MVU izaugsmi starptautiskā mērogā, attaisnotās maksas par 

starptautiskajām preču zīmēm un dizainparaugiem, ko administrē WIPO, var atlīdzināt 

līdz 50 % apmērā. Šīs darbības mērķis ir paplašināt atbalstu, kas pašlaik tiek piedāvāts 

ES MVU, palīdzot tiem internacionalizācijas procesā, vienlaikus veicinot ES MVU 

inovācijas un konkurētspēju pasaulē. 

 

Maksas, kam piemēro atlīdzināšanu, ir maksas, ko iekasē par pieteikumiem (ieskaitot 

pamatnodevas, attiecinājuma nodevas un secīgas attiecinājuma nodevas) saskaņā ar: 

- starptautisko preču zīmju sistēmu (Madrides sistēmu); 
- starptautisko dizainparaugu sistēmu (Hāgas sistēmu). 
 
Attiecinājuma nodevas ES valstīm nav iekļautas, kā arī apstrādes nodevas, ko iekasē 
izcelsmes iestāde. Eiropas Savienības attiecināšanas maksas nav iekļautas, jo tās, 
iesniedzot ESPZ vai RKD reģistrācijas pieteikumu, pārvalda tieši EUIPO. 
 
 

Pilnīgs maksu saraksts par katru ar IĪ saistīto darbības veidu ir pieejams MVU 

fonda tīmekļa vietnē šādā adresē: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/web/guest/online-services/sme-fund 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/web/guest/online-services/sme-fund
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1.4 Pieejamā budžeta un finansējuma noteikumi 
 
Kopējais budžets, kas pieejams darbību līdzfinansēšanai saskaņā ar šo uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus, ir 25 miljoni EUR. 

 

Birojs patur tiesības nesadalīt visus pieejamos līdzekļus, palielināt budžetu vai pilnībā vai 

daļēji atkārtoti izmantot to vaučeru budžetu, kuri nav izlietoti un kuriem ir beidzies 

derīguma termiņš. 

 

Katrs MVU var pieprasīt vienu vaučeru par katru ar IĪ saistīto darbības veidu, ievērojot 

turpmāk tabulā norādītos noteikumus un finansējuma ierobežojumus: 

 

 

1.5 Grafiks 
 
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tiks atvērts saskaņā ar turpmāk norādīto orientējošo 

grafiku: 

 

 
Iknedēļas termiņš nozīmē, ka tiks izvērtēti visi pieteikumi, kas ir iesniegti iepriekšējās 
nedēļas laikā. Tātad visi pieteikumi, kas saņemti laikā no vienas piektdienas līdz 
nākamajai piektdienai, tiks izvērtēti nākamajā nedēļā. 
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Ja Birojs novērtējuma procesa laikā sazinās ar pretendentu, lai pieprasītu papildu 
informāciju, novērtēšanas un paziņošanas perioda apturēšana stājas spēkā datumā, kad 
Birojs nosūta pieprasījumu. Perioda uzskaite tiek atsākta no datuma, kad saņemta 
pieprasītā informācija vai pārskatītie dokumenti. 
 

Attiecībā uz jebkuru vaučeru, ja visi līdzekļi būs izlietoti pirms uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus noteiktā iesniegšanas perioda beigām, tiešsaistes 

pieteikumu sistēma (e-veidlapa) tiks slēgta un pretendentiem par to paziņos 

tīmekļa vietnē. 

 

Ja pirms uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus noteiktā iesniegšanas perioda 

beigām tiks padarīti pieejami papildu līdzekļi, tiešsaistes pieteikumu sistēma (e-

veidlapa) tiks atvērta no jauna un pretendentiem par to paziņos tīmekļa vietnē. 

 

Pretendenti, kas abonējuši MVU fonda informatīvo biļetenu, arī tiks attiecīgi 

informēti. 

 

 

1.6 Kurš var saņemt vaučeru? 
 

Lai pretendents būtu atbilstošs, tam jābūt mazajam vai vidējam uzņēmumam (MVU), 

kas ir dibināts vienā no ES dalībvalstīm. 

 

“Mazais un vidējais uzņēmums (MVU)” ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais 

uzņēmums saskaņā ar definīciju, kas sniegta Komisijas 2003. gada 6. maija 

Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (1)), 

kas ir: 

- iesaistīts saimnieciskajā darbībā neatkarīgi no juridiskās formas (jo īpaši ieskaitot 

pašnodarbinātas personas un ģimenes uzņēmumus, kas ir iesaistīti amatniecībā 

vai citā darbībā, un personālsabiedrības vai asociācijas, kas regulāri veic 

saimniecisko darbību), pamatojoties uz šādām robežvērtībām:  

 

 

1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_lv
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Uzskata, ka juridiska persona ir iesaistīta saimnieciskā darbībā, ja tā pierāda, ka ir 

iesaistīta jebkāda veida tirdzniecībā vai darbībā, ko tirgū veic par samaksu vai finansiālās 

interesēs. Tādējādi kopumā jebkura darbība, kuras laikā (tieši vai netieši) attiecīgajā tirgū 

tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi, ir saimnieciska darbība. 

 

Izmantojot tiešsaistes veidlapu, pretendentiem būs jāapliecina, ka tie ir MVU, 

pamatojoties uz iepriekš norādītajiem noteikumiem, un viņiem vajadzēs 

augšupielādēt nesenu PVN dokumentu vai valsts reģistrācijas (NMIN) izrakstu, ko 

izsniegusi kompetentā valsts iestāde. 

 

Labuma guvējiem ir pašiem jāapliecina, ka par vienām un tām pašām darbībām nav 

saņēmuši un nesaņems finansējumu no citām ES shēmām. 

 

Pretendents var ļaut ārējam pārstāvim (trešai personai) iesniegt pieteikumu savā vārdā. 

Tādā gadījumā pretendentam jāaizpilda un jāiesniedz šā uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus 3. pielikumā pievienotais apliecinājums. 

 

Šis apliecinājums ir spēkā attiecībā uz visiem turpmākiem pieteikumiem, kas iesniegti 

viņa vārdā saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Ja pretendents, iesniedzot 

pieteikumu cita vaučera saņemšanai, vēlas izmantot citu ārējo pārstāvi, viņam jāiesniedz 

jauns apliecinājums. 

 

 

1.7 Kā darbojas vaučers? 
 

 
 

Parasti vaučeri nav ar atpakaļejošu darbību, izmaksas par darbībām, kas ir veiktas 

pirms vaučera saņemšanas, nav atlīdzināmas. 
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Ir svarīgi ievērot turpmāk aprakstīto procesa posmu secību. 

 

1. posmā pretendentiem jāpiesakās tikai granta (vaučera) saņemšanai. Lūdzu, nesāciet 

īstenot (pieprasīt IP Scan pakalpojumu vai pieteikties IĪ tiesību reģistrācijai) 

nevienu no šīm darbībām pirms vaučeru saņemšanas, pretējā gadījumā saistītās 

maksas tiks uzskatītas par neatbilstošām un tāpēc netiks atlīdzinātas. 

 

2. posmā pretendentiem tiks paziņots rezultāts. Ar konkrētu(-iem) vaučeru(-iem) 

saistītais lēmums par granta piešķiršanu stājas spēkā dienā, kad tas paziņots 

labuma guvējiem. 

 

3. posmā atbalsta labuma guvēji var veikt ar IĪ saistītās darbības, kas saistītas ar 

piešķirto(-ajiem) vaučeru(-iem). Neaizmirstiet, ka jūsu vaučera(-u) aktivizēšanai ir 

ierobežots laiks (skatīt 4. iedaļu). 

 

4. posmā labuma guvēji pieprasa atlīdzināšanu par veiktajām ar IĪ saistītajām darbībām, 

nepārsniedzot vaučera(-u) summas ierobežojumu. 

 

Informācija par pieteikumu iesniegšanu tiks publicēta arī MVU FONDA tīmekļa vietnē, lai 

nodrošinātu visiem pretendentiem godīgu attieksmi un piekļuvi vienai un tai pašai 

informācijai. 

 

2 IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA 
 

2.1 Kā iesniegt pieteikumu 
 
Pretendentiem jāizmanto tiešsaistes pieteikuma veidlapa (e-veidlapa), kas pieejama 
Ideas powered for business MVU FONDA tīmekļa vietnē: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 

 
Priekšlikumi, kas Birojam tiks nosūtīti citos veidos, piemēram, pa e-pastu vai papīra 
formātā, netiks pieņemti. 
 
Pieteikuma iesniegšanas process ir šāds: 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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2.1.1 1. posms — lietotāja konta un MVU profila izveide 
 
Šis posms attiecas tikai uz pirmreizējiem pretendentiem, kas nav iepriekš 
piedalījušies MVU fonda shēmā 2022. gadā. 
 
Attiecībā uz pārējiem pretendentiem, kas jau ir bijuši finansējuma saņēmēji MVU 
fonda 2022. gadam ietvaros vai kam iepriekš ir piešķirts vaučers pašreizējā 
2023. gada uzaicinājuma ietvaros, “FAST TRACK” funkcija jūs novedīs tieši pie 
2. posma "pieteikuma iesniegšana". 
 
Lai izmantotu e-veidlapu (vienīgais pieteikšanās veids), pretendentiem vispirms 
nepieciešams izveidot EUIPO pieteikšanās lietotāja kontu. 
 
Kad būs izveidots lietotāja konts, pretendentiem būs pieejams MVU fonda lietotāja konts, 
kurā viņi varēs izveidot savu MVU profilu, aizpildot nepieciešamos datus un 
augšupielādējot saistīto un obligāti iesniedzamos dokumentus. 
 

Lūdzam pievērst īpašu uzmanību, lai norādītu visu kontaktpersonu pareizas e-

pasta adreses, jo visa saziņa saistībā ar šo procedūru tiks elektroniski sūtīta 

norādītajām kontaktpersonām. 

 
MVU profilā augšupielādējamie dokumenti ir šādi: 
 

• PVN maksātāja vai NMIN apliecība. MVU FONDA tīmekļa vietnē būs saites uz 
pieņemamo apliecību paraugiem no visām ES dalībvalstīm. 

• bankas izraksts, kas jāizsniedz par bankas kontu, kurš pieņem eiro valūtu un 
SEPA bankas pārskaitījumus. 

 

Lūdzu, augšupielādējiet šo dokumentu salasāmas versijas, jo tie tiks izmantoti 

pieteikumu izvērtēšanas procesā un maksājumu veikšanā. 

 
 

2.1.2 2. posms — pieteikuma iesniegšana 
 
Šis posms attiecas uz visiem pretendentiem, t. i.: 
 

• pirmreizējiem pretendentiem, kas iepriekš nav piedalījušies MVU fonda 
shēmā; 

 

• pretendentiem, kas izmantojuši “FAST TRACK” funkciju un kam jau ir bijis 
piešķirts vaučers MVU fonda 2022. gadam ietvaros vai kam jau iepriekš ir bijis 
piešķirts cits vaučers pašreizējā 2023. gada uzaicinājuma ietvaros. 

 
Pieteikuma iesniegšanu var veikt ar dažām vienkāršām darbībām. MVU ir jāatver e-
veidlapa un: 
 

• jāizvēlas jūs interesējošie vaučeri; 
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• jāpārbauda iepriekš aizpildītās obligātās informācijas attiecībā uz pieteikuma 
iesniedzēju pareizība. 

 

o Ja izmaiņu vai kļūdu nav, pretendents var turpināt pieteikuma iesniegšanas 
procesu. 

o Izmaiņu vai kļūdu gadījumā pretendentam ir jāatgriežas sadaļā Mans(-i) 
MVU(-i), lai labotu informāciju un/vai augšupielādētu atjauninātus 
apliecinošos dokumentus. 

 

Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai pārbaudītu, vai ir pareizi norādīti dati 

un vai jo īpaši kontaktpersonu e-pasta adreses joprojām ir derīgas, jo visa ar 

šo procedūru saistītā informācija šīm kontaktpersonām tiks nosūtīta 

elektroniski. 

 

• Ārējo pārstāvju godīguma apliecinājumu (skatīt 3. pielikumu) augšupielādējiet tikai 
tad, ja ārējais pārstāvis pieteikumu iesniedz pieteikuma iesniedzēja MVU vārdā. 
Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam (īpašniekam, 
ģenerāldirektoram, izpilddirektoram utt.), dodot ārējam pārstāvim tiesības rīkoties 
uzņēmuma vārdā. 

 
NB: ja pretendents jau ir iesniedzis godīguma apliecinājumu, iesniedzot iepriekšējo 

pieteikumu 2023. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros, un pārstāvis 
nav mainījies, apliecinājums atkārtoti nav jāiesniedz. 

 

• Pirms iesniegšanas apstipriniet apliecinājumus par līdzfinansējuma granta 
principiem, dubultā finansējuma aizliegumu un administratīvajām sankcijām 
maldinošu apliecinājumu gadījumā. 

 
Pēc tam, kad visa informācija ir aizpildīta un ir augšupielādēti apliecinošie dokumenti, 
lūdzu, pārskatiet savu priekšlikumu un iesniedziet to. 
 
 

2.2 Iesniegšanas apstiprinājums 
 
Pēc e-veidlapas iesniegšanas MVU fonda lietotāja kontā pieteikumam tiks parādīts 

statuss “procesā”, un pretendents tiks automātiski informēts e-pastā, ka priekšlikums ir 

veiksmīgi saņemts. Tomēr šis saņemšanas apstiprinājums nenozīmē, ka priekšlikums ir 

pieņemams, bet tikai to, ka priekšlikums ir veiksmīgi iesniegts izvērtēšanai EUIPO. 

 

Ja nesaņemat šo apstiprinājuma e-pastu stundas laikā, lūdzu, sazinieties, rakstot uz 
šādu e-pasta adresi:information@euipo.europa.eu, lai saņemtu papildu informāciju. 
 
Ja būs vajadzīgi papildu paskaidrojumi par pieteikuma datiem un/vai apliecinošajiem 
dokumentiem, Birojs izvērtēšanas procesa laikā sazināsies ar pretendentu. MVU ir 
jāatbild noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā pieteikums var tikt noraidīts. 
 
 
 

mailto:information@euipo.europa.eu
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2.3 Pieteikuma atsaukšana 
 
Ja pretendents vēlas atsaukt savu pieteikumu, pirms tas nonāk 
piešķiršanas/paziņošanas posmā, jānosūta e-pasta vēstule uz 
adresigrants@euipo.europa.eu,  norādot pieteikuma atsauces numuru. 
 
Atsaukšana stājas spēkā dienā, kad Birojs nosūta apstiprinājuma e-pasta vēstuli. 
Pēc atsaukšanas MVU var atkārtoti pieteikties uz sev interesējošu vaučeru(-iem). 
 
 

2.4 Saziņa iesniegšanas perioda laikā 
 
Visi jautājumi, kas saistīti ar šo uzaicinājumu, jānosūta EUIPO Informācijas centram: 
information@euipo.europa.eu 
 
vai jāzvana pa tālruņa numuru +34 965139100. 
 

Ja jums ir jautājumi, lūdzam vispirms skatīt MVU fonda sadaļu BUJ, jo Birojs to 
izmantos, lai regulāri publicētu atbildes uz visiem iesniegtajiem jautājumiem un 
nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem potenciālajiem pretendentiem. 

 

 

2.5 Datu aizsardzība 
 
Dalība uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir saistīta ar persondatu reģistrēšanu un 

apstrādi. Šie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 

23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK. 

 

Personas datus Komisija var reģistrēt agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā, ja 

labuma guvējs ir kādā no situācijām, kas minētas Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 

136. un 141. pantā. 

 

Labuma guvēji pilnvaro Biroju kopīgot viņu persondatus ar Eiropas Komisiju, valstu 

intelektuālā īpašuma birojiem (VIĪB) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju 

(WIPO). Nosūtītie dati ir tikai tie, kas noteikti vajadzīgi MVU fonda pārvaldībai un izpildei. 

Dati netiek pārsūtīti ārpus ES/EEZ. 

 

Plašāku informāciju lūdzam skatīt MVU fonda 2023. gadam paziņojumā par privātumu. 

 

 

3 PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 

Birojs (EUIPO) ir atbildīgs par to priekšlikumu vērtēšanu un atlasi, kas iesniegti saskaņā 

ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. 

 

mailto:grants@euipo.europa.eu
mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy%20Statement_CDSMEFUND2023_lv.pdf
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Vērtēšanas procesa pamatā ir šādi galvenie principi. 

• Vienlīdzīga attieksme – visus priekšlikumus vērtē vienādi, ņemot vērā vienus un 
tos pašus kritērijus. 

• Pārredzamība – pretendentiem tiek sniegta pietiekama atgriezeniskā saite par 
viņu priekšlikumu vērtēšanas rezultātiem. 

 

3.1 Pieņemamības nosacījumi 
 

Vispirms tiek pārbaudīts, vai visi pieteikumi atbilst pieņemamības prasībām. Šo pārbaužu 
mērķis ir izvērtēt: 

• vai pieteikums ir iesniegts elektroniski, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu 
(e-veidlapu); 

• vai tas ir iesniegts pirms beigu termiņa (sk. 1.5. iedaļu – Grafiks); 

• vai tas ir pilnīgs; 

• vai tam pašam pretendentam jau nav piešķirts līdzīgs vaučers tā paša uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus ietvaros. 

 
 

3.2 Atbilstības pārbaudes 
 
Atbilstības jomas – 
 

• Pretendentu atbilstība: pretendenti, kas nav mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), 
kā noteikts ES Ieteikumā 2003/361, un kas ir dibināti kādā no ES dalībvalstīm, nav 
atbilstīgi. 

 

• Izslēgšanas kritēriji: pretendentus konkrētās situācijās izslēdz (piemēram, 
pretendentus, kuri ir bankrotējuši vai beidz darbību, pretendentus, kuri ir rupji pārkāpuši 
profesionālo uzvedību u. tml.). 

 
Izslēgšanas situācijas ir minētas Finanšu regulas (2)) 136. panta 1. punktā no a) līdz 
h) apakšpunktam un aprakstīti šo pamatnostādņu 2. pielikumā. Lai pārbaudītu 
pretendentu statusu, Birojs var izmantot ES agrīnās atklāšanas un izslēgšanas 
sistēmu. 

 

• Atlases kritēriji: pretendenti, kuri nespēj turpināt savu darbību visā granta spēkā 
esības laikā, lai īstenotu 1.3. iedaļā aprakstītās atbilstīgās darbības, netiks 
uzskatīti par atbilstīgiem pretendentiem. 

 
Iepriekšminētie (atbilstības, izslēgšanas un atlases) kritēriji tiks pārbaudīti, 
pamatojoties uz paša uzņēmuma apliecinājumu un/vai attiecīgiem apliecinošiem 
dokumentiem, kā norādīts turpmāk. 
 
Pretendentus aicinās apliecināt, ka tie ir izlasījuši e-veidlapā iegulto godīguma 
apliecinājumu, un apstiprināt, ka: 

 
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 

2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=lv
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• pretendents ir pilnībā tiesīgs un var rīkoties saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus; 

• uz pretendentu neattiecas neviena no uzaicinājumā minētajām izslēgšanas 
situācijām. 

 
Turklāt pretendentam pieprasīs iesniegt nesen izdotu PVN vai NMIN apliecību, ko 
izsniegusi kompetenta valsts iestāde un kas pierāda uzņēmuma juridisku eksistenci. 
 
Birojam ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus, lai apliecina šā apgalvojuma patiesumu. 
Pretendents var saņemt atteikumu, ja kāds no apgalvojumiem vai sniegtā informācija par 
atbilstību nosacījumiem, lai piedalītos šajā procedūrā, izrādās nepatiesa vai nepareiza. 
 
Vērtēšanas procesa laikā var sazināties ar pretendentu, ja ir vajadzīgi papildu 
paskaidrojumi. 
 
Priekšlikumi, kas neatbilst pieņemamības vai atbilstības prasībām, tiks noraidīti, 
un pretendenti tiks pienācīgi informēti par noraidīšanas iemeslu(-iem). 
 

3.3 Vērtēšana/galīgais atlases process 
 
Pieņemamos un atbilstošos priekšlikumus vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 
 

• Jebkādi identificēti/identificējami dubulta finansējuma riski no ES shēmām 
vai citām ES finansētām valsts shēmām par tām pašām darbībām. 

 
Šī prasība ir izpildīta tikai tad, ja pretendents tiešsaistes pieteikuma veidlapā (e-veidlapā) 
atzīmē attiecīgos laukus, norādot, ka nav pieteicies saņemšanai vai nav saņēmis 
finansējumu no ES shēmām vai ES finansētajām valsts shēmām attiecībā uz tām pašām 
darbībām. Ja tiks konstatēta dubulta finansēšana, priekšlikums tiks noraidīts. 
 

• Rindas kārtība 
 
Ierosinātajām darbībām jāatbilst uzaicinājuma mērķiem un prioritātēm, un agrāk 
saņemtajiem pieteikumiem tiks piešķirta prioritāte, ņemot vērā pretendentu motivāciju 
mērķim un ātro iesniegšanu. Priekšlikumi tiks finansēti hronoloģiskā secībā, pamatojoties 
uz pieteikuma datumu un laiku (reģistrācijas numuru), līdz budžets būs izsmelts. 
 
Vērtēšanas procesa laikā tiks sagatavots finansējumam ieteicamo priekšlikumu saraksts. 
Sagatavots tiks arī saraksts ar priekšlikumiem, kuriem finansējums liegts. 
 
Tad, ievērojot iknedēļas termiņu, pieņem lēmumu par piešķiršanu. Šeit būs norādīti visi 
atlasīti visi priekšlikumi finansēšanai, finansējuma maksimālās summas katrai darbībai 
un granta saņēmēji. 
 

3.4 Paziņojums par rezultātu 
 
Pretendentus individuāli informēs par vērtēšanas procesa rezultātiem pēc lēmuma par 
piešķiršanu pieņemšanas. 
 
Pretendenti, kuru priekšlikumi ir noraidīti, tiks pienācīgi informēti par noraidījuma pamatu. 
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Pretendenti, kuru priekšlikumus izvēlas finansēšanai, saņems lēmumu par grantu, kas ir 
sagatavots eiro valūtā un kurā uzskaitīti vispārīgie noteikumi un finansējuma līmenis. 
Lēmums nav jāparaksta un nav jānosūta atpakaļ Birojam. 
 
Lēmums par granta piešķiršanu stājas spēkā dienā, kad par to paziņo labuma guvējam. 
 
Lēmuma par granta piešķiršanu modelis, kas ir pieejams 4. pielikumā, nav apspriežams. 
Pretendenti saprot, ka granta pieteikuma iesniegšana nozīmē šo pamatnostādņu, 
lēmuma par granta piešķiršanu un vispārīgo nosacījumu pieņemšanu. 
 
Šis oficiālais paziņojums tiks nosūtīts pa e-pastu e-veidlapā norādītajai(-ām) 
kontaktpersonai(-ām). Pretendenta pienākums ir norādīt derīgu(-as) e-pasta adresi(-as). 
 
Turklāt piešķirtie vaučeri, kā arī to statuss, būs redzami lietotāja kontā sadaļā Vaučeri. 
 

3.5 Publicēšana un rezultātu izplatīšana 
 
Informāciju par piešķirtajiem grantiem un labuma guvējiem var publiskot saskaņā ar 

Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 38. pantu, publicējot informāciju par grantu procedūru 

rezultātiem. 

 
Labuma guvējs pilnvaro Biroju publicēt šādu informāciju jebkādā formā un jebkuros 
plašsaziņas līdzekļos, tostarp internetā: 
 

• labuma guvēja nosaukums un adrese, 

• dotācijas priekšmets un mērķis, 

• piešķirtā summa. 
 
 

4 LĒMUMA PAR GRANTA PIEŠĶIRŠANU (VAUČERA) ĪSTENOŠANAS 
PROCEDŪRA 

 
Lēmums par granta piešķiršanu stājas spēkā dienā, kad par to paziņo labuma 
guvējam (“sākuma datums”). 
 
Lēmums par granta piešķiršanu ir sadalīts divos periodos: vaučera(-u) aktivizēšana un 
īstenošana, kā norādīts turpmāk: 
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- Aktivizācijas periods 
 
Aktivizācijas periods ilgst 2 mēnešus, sākot no nākamās dienas pēc paziņojuma par 
vaučera(-u) piešķiršanu. 
 
1. vaučers ir jāaktivizē šajā laikposmā, pieprasot IP Scan pakalpojumu no labuma guvēja 
valsts ES dalībvalsts intelektuālā īpašuma biroja. Tāpēc 1. vaučers (IP Scan) tiek 
aktivizēts automātiski, bet ar tiešu paziņojumu, ko attiecīgais dalībvalsts IĪB nosūta 
EUIPO, apstiprinot, ka MVU ir pieprasījis šo pakalpojumu. 
 
2. vaučers ir jāaktivizē šā perioda laikā, uzsākot vismaz vienu ar IĪ saistītu darbību, un ar 
attiecīgo maksājuma pieprasījumu, ko iesniedz labuma guvējs. 
 
Ja Birojs noraida šo pirmo maksājuma pieprasījumu, labuma guvējiem tiks paziņots, ka 
vaučers nav aktivizēts. Pēc tam joprojām šī aktivizācijas perioda laikā var iesniegt citu 
maksājuma pieprasījumu aktivizācijas nolūkos. 
 
Vaučera aktivizācija ievada īstenošanas periodu (sk. nākamo apakšiedaļu). 
 
Aktivizācijas periodu var pagarināt pirms termiņa beigām ar tādiem pašiem 
nosacījumiem, noklikšķinot uz attiecīgās pogas (skatīt attēlu zemāk) MVU fonda lietotāja 
kontā. Šis pagarinājums tiks piešķirts automātiski un tiks atspoguļots lietotāja kontā. 
Piešķirtajā vaučerā tiks norādīts jaunais derīguma termiņš. 

 
Pagarinājums tiks piešķirts uz 2 mēnešu laikposmu gan 1. vaučeram (IP Scan), gan 
2. vaučeram (preču zīmes un dizainparaugi). 
 
Ja vaučers netiks aktivizēts aktivizācijas periodā, tostarp, attiecīgā gadījumā, tā 
pagarināšanas periodā, tas tiks uzskatīts par nederīgu un piekļuve e-veidlapas sadaļai, 
kas attiecas uz atmaksāšanas pieprasījumiem, vairs nebūs pieejama. 
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- Īstenošanas periods 

 
Īstenošanas periods sākas ar pirmo dienu pēc aktivizācijas uz laiku līdz 6 mēnešiem gan 
1. vaučeram (IP Scan), gan 2. vaučeram (preču zīmes un dizainparaugi). 

 
Šajā laikā labuma guvēji var īstenot vaučerā(-os) norādītās ar IĪ saistītās darbības un 

iesniegt attiecīgos maksājumu pieprasījumus. 

 

- Labuma guvēja iniciētā vaučera darbības izbeigšana 
 
Labuma guvēji var izbeigt vaučera(-u) darbību, kad ir veiktas visas ar IĪ saistītās darbības, 
kuras tie vēlējās veikt un par kurām ir iesniegti visi attiecīgie maksājuma pieprasījumi un 
veikti attiecīgie atmaksājumi, pat ja ir palicis atlikums, kuru tie īstenošanas periodā 
neizmantos. 
 
Atsakoties no vaučera, izmantojot MVU fonda lietotāja kontu, labuma guvēji vairs nevarēs 
izmantot atlikušo summu vai iesniegt citu pieteikumu saistībā ar to pašu vaučeru šā gada 
uzaicinājumā. Labuma guvēji piekrīt, ka atlikusī summa tiks atgriezta MVU fonda 
budžetā, lai tiktu izmantota citu pretendentu MVU finansēšanā. 
 

Kupona derīguma termiņš beidzas: 

• aktivizācijas perioda beigās, ja nav iesniegts maksājuma pieprasījums 
(“termiņa beigu datums”) vai 

• īstenošanas perioda beigās (“beigu datums”); 

• pēc labuma guvēja pieprasījuma izbeigt kupona darbību (skatīt iepriekš). 
 
Tikai aktivizēta(-u) vaučera(-u) gadījumā ir pieejamas papildu septiņas kalendārās 
dienas pēc vaučera “termiņa beigu datuma”, un tās ir paredzētas tikai maksājumu 
pieprasīšanai attiecībā uz ar IĪ saistītām darbībām, kas tika īstenotas un 
apmaksātas pirms beigu datuma. Kad šis periods būs beidzies, saite, lai piekļūtu 
elektroniskā maksājuma pieprasījuma veidlapai (skatīt 5. iedaļu), attiecībā uz šo konkrēto 
vaučeru tiks deaktivizēta. 
 
 
Saziņa īstenošanas perioda laikā 
 

Lūdzu, vispirms iepazīstieties ar MVU fonda tīmekļa vietni un MVU fonda sadaļu BUJ, 
kur var atrast papildu informāciju un norādījumus par vaučera(-u) īstenošanu. 
Ja ir kādi konkrēti jautājumi, tie jānosūta EUIPO Informācijas centram: 
information@euipo.europa.eu 

 
 

5 MAKSĀJUMA PIEPRASĪŠANAS PROCEDŪRA 
 

5.1 Maksājuma pieprasījumu iesniegšana 
 
Labuma guvējiem ir jāpieprasa attaisnoto darbību apmaksa atbilstīgi vaučeram, 
izmantojot saiti uz elektronisko atmaksāšanas pieprasījuma veidlapu (e-veidlapa), kas ir 
pieejama lietotāja kontā. 

mailto:information@euipo.europa.eu
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Maksājuma pieprasījuma veidlapā sniegtajā informācijā jānorāda informācija par 
īstenoto(-ajām) darbību(-ām) un attiecīgās maksas, kas ir faktiski radušās un ko labuma 
guvējs pieprasa. 
 
Lūdzu, pārliecinieties, ka reģistrējat savas IĪ tiesības (vai pieprasāt IP Scan pakalpojumu) 
un pilnībā samaksājat saistītās maksas pirms iesniedzat atmaksāšanas pieprasījumu 
atbilstīgi vaučeram. Ja, lai pabeigtu reģistrācijas procesu (vai IP Scan pakalpojumu), vēl 
ir vajadzīgs veikt maksājumu, jūsu atmaksāšanas pieprasījums tiks apturēts līdz brīdim, 
kamēr attiecīgais maksājums tiks veikts un attiecīgie IĪ biroji būs to apstiprinājuši. 
 
Labuma guvējam jāapliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un 
patiesa. Tāpat arī labuma guvējam jāapliecina, ka radušās izmaksas ir attiecināmas un 
ka maksājuma pieprasījuma pamatā ir atbilstoši pamatojuma dokumenti. 
 

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc vaučera kopējās summas izlietošanas turpmāka 
maksājumu pieprasīšana vairs nav iespējama. 

 
 

5.2 Maksājuma pieprasījumu vērtēšana 
 
Maksājuma saņemšana ir atkarīga no tā, vai tiek apstiprināts pieprasījums un tam 
pievienotie dokumenti. 
 
Pieprasījuma novērtējumā ir šādi elementi: 
 

 

Jebkāda citās valūtās radušos izmaksu konvertēšana uz eiro notiks automātiski 
maksājuma pieprasījuma veidlapā un tiks veikta saskaņā ar Komisijas publicēto 
ikmēneša kursu (skatīt zemāk norādīto saiti), kas ir spēkā izmaksu rašanās mēnesī. 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_lv.cfm 
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Ja pieprasījums ir nepilnīgs vai ir jāprecizē, Birojs sazināsies ar labuma guvēju un norādīs 

datus/veidlapu papildu informācijas iesniegšanai. Labuma guvējam ir jāsniedz atbilde līdz 

norādītajam termiņam, pretējā gadījumā Birojs patur tiesības noraidīt atmaksāšanas 

pieprasījumu. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasījums tiek noraidīts, MVU joprojām ir 

tiesības iesniegt jaunu pieprasījumu, ja vaučera derīguma termiņš vēl nav beidzies. 

 
Deklarētos maksājumus var noteikt kā neatbilstošus, pamatojoties uz jebkuru no šiem 

iemesliem: 

- pakalpojumi neatbilst atbilstīgajām darbībām; 

- pakalpojumi ir sniegti ārpus vaučera spēkā esamības termiņa; 

- nav pievienoti pieprasīto izdevumu apliecinoši dokumenti. 

 

Birojs aprēķina pienākošos summu: 
 
1. solis – 1.4. iedaļā noteiktajām attiecināmajām izmaksām piemēro atlīdzināšanas likmi; 
2. solis – no vaučerā vēl pieejamās summas atņem pienākošos summu. 

 

Maksājumi ir IEROBEŽOTI ar vaučerā norādīto maksimālo granta summu. Vairāku 
pieprasījumu gadījumā šo summu pārbaudīs, salīdzinot ar summu, kas jau ir apstiprināta 
par iepriekšējām darbībām. 
 
 

5.3 Maksājumu izpildes periods 
 
Atmaksājamo summu Birojs pārskaita labuma guvēja bankas kontā (kas norādīts 
pieteikumā vai grozīts maksājuma pieprasījumā) 30 kalendāro dienu laikā pēc derīga 
maksājuma pieprasījuma saņemšanas. 
 
Apmaksas veikšanas periods sāksies no maksājuma pieprasījuma saņemšanas brīža 
tikai tad, ja maksas (par pakalpojumiem IP Scan izmantošanas gadījumā) būs pilnībā 
samaksātas izdevējiestādēm (valsts IĪ birojiem, EUIPO un WIPO), kas ir apstiprinājušas 
reģistrācijas procesu vai sniegto pakalpojumu. Ja, lai pabeigtu pieteikuma iesniegšanu, 
maksājums vēl ir jāveic, atlīdzības pieprasījums netiek uzskatīts par spēkā esošu un 
maksājuma veikšanas periods tiek apturēts, kamēr iepriekš minētais maksājums nav 
veikts un minētie biroji to nav apstiprinājuši. 
 
Šo maksājumu periodu aptur, ja Birojs no labuma guvējiem pieprasa papildu informāciju. 
Apturēšana stājas spēkā datumā, kad Birojs nosūta šo pieprasījumu. Atlikušais 
maksājumu periods tiek atsākts no dienas, kad Birojs saņem un pārbauda pieprasīto 
informāciju vai dokumentus. 
 
 
Birojs elektroniski paziņo labuma guvējam par maksājuma veikšanu. 
 
Maksājuma periods beidzas, kad Birojs ir pārskaitījis maksājumu uz labuma guvēja 
bankas kontu. Ja Birojam ārēju faktoru dēļ, piemēram, ja galamērķa banka ir 
noraidījusi/atgriezusi maksājumu, būs jāveic papildu darbības, lai vēlreiz apstrādātu 
maksājumu, šīs papildu darbības netiks ieskaitītas maksājuma periodā. 
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5.4 Ex post pārbaudes – pārkāpumi un/vai maldinoši apliecinājumi 
 

EUIPO un/vai citas ES struktūras (Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Prokuratūra, Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) vai to pilnvarota struktūra) patur tiesības jebkurā 
brīdī veikt pārbaudes, pārskatīšanu, revīzijas vai izmeklēšanu. 
 
Ja dalībnieki ir jau saņēmuši ES finansējumu par tādām pašām darbībām, par kādām ir 
iesniegts vaučera maksājuma pieprasījums, nepamatoti izmaksātās summas tiks 
atgūtas. 
 
Turklāt pārkāpumu vai maldinošu apliecinājumu sniegšanas gadījumā dalībniekiem var 
piemērot naudas sodus vai izslēgt no turpmāka finansējuma (granti/konkursi, balvas, 
iemaksu nolīgumi utt.; skatīt ES Finanšu regulas 135. līdz 145. pantu). Papildus var tikt 
informēts Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). 
 
 
 
 
 
 

Pielikumi 

 
1. pielikums – IP Scan piemērojamo maksimālo summu saraksts pa ES valstīm 
 
 
2. pielikums – Izslēgšanas situācijas 
 
 
3. pielikums – Apliecinājums pārstāvjiem 
 
 
4. pielikums – Lēmuma par grantu (vaučeru) piešķiršanu paraugs 
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