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Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. augusta noteikumos
Nr. 544 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu
konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības
atbalstam"
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas trešo punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 18. augusta noteikumos Nr.544
"Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru
vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam" (Latvijas Vēstnesis,
2018, 172. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt noteikumu 16.4. punktu aiz vārda "paraugiem" ar
vārdiem "vai 16. 1. apakšpunktā norādītajā iesniegumā norāda de minimis
atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās un apstiprinātās veidlapas numuru".
2.
Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
“22.1 Aizsardzības ministrija, lemjot par atbalsta piešķiršanu, ņem
vērā šo noteikumu 16.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā iesniegtajos
dokumentos vai de minimis atbalsta uzskaites sistēmā pieejamo
informāciju, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 7.
punktā noteikto kumulācijas nosacījumu izpildei.”
3.
Aizstāt noteikumu 26.punktā vārdus un skaitļus “24. punktā”
ar vārdiem un skaitļiem “22. punktā”.
4.
Papildināt noteikumu 26. punktu aiz vārdiem "sākotnēji
norādīto" ar vārdiem "t.sk. lai tiktu nodrošināta šo noteikumu 7. punktā
norādīto kumulācijas nosacījumu izpilde”.
5.

Izteikt noteikumu 33. punktu šādā redakcijā:
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“Aizsardzības ministrija lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt atbalstu pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām”.
6. Papildināt noteikumu 38. punktu ar 38.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“38.1. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības,
atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizsardzības ministrijai visu šo
noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru
likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa
Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589,
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības
darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes
punktus par periodu no de minimis atbalsta piešķiršanas līdz tā atgūšanas
dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes
piemērošanas metodi”.
7.
Aizstāt 40. punktā vārdus un skaitļus “2021. gada
30. jūnijam” ar vārdiem un skaitļiem “2023. gada 31. decembrim”.
8.
Papildināt noteikumu 1. pielikuma 2. tabulu ar 2.9. rindu
“Atbilstība de minimis atbalsta kumulācijas nosacījumiem” un attiecīgu
pamatojuma dokumentu izvēlni.
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