Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas
Pirmais projektu pieteikumu konkurss
PROJEKTA PIETEIKUMA FORMAS AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJAS
Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

VISPĀRĪGĀS PROJEKTA PIETEIKUMA FORMAS AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJAS
Pirms projekta pieteikuma formas aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet ar Programmu saistītos
dokumentus (jo īpaši Programmas dokumentu un Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem).
Šajos dokumentos ir aprakstīti arī projektu pieteikumu vērtēšanas un atlases posmi un
kritēriji, kā arī projekta īstenošanas prasības.
Pilns pieteikuma formas pielikumu saraksts ir norādīts Vadlīnijās
iesniedzējiem. Visi dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.enpi-cbc.eu.

pieteikumu

Pieteikuma forma ir aizpildāma angļu valodā. Rokrakstā aizpildītas pieteikuma formas
tiks noraidītas.
APZĪMĒJUMI
Pozīcijas/apakšpozīcijas un informācijas lauki
Aizpilda pieteikuma iesniedzējs/partneri
Lauki, ko automātiski aizpilda formulas un saites
Aizpilda Apvienotais tehniskais sekretariāts
Aizpilda pieteikuma iesniedzējs pēc pieteikuma formas izdrukāšanas
Lauki, kas satur iepriekš noteiktas saites un formulas, pieteikuma formā ir iezīmēti (skatīt
apzīmējumus), un tos nevar mainīt vai rediģēt. Lai visi potenciālie pieteikuma iesniedzēji
projekta aprakstā varētu izmantot vienādu rakstu zīmju skaitu (ieskaitot atstarpes),
teksta ievades lauki ir aizslēgti. Ja teksta garums pārsniedz pieļaujamo zīmju skaitu,
saglabājot pieteikuma formas failu, uzrādīsies ziņojums par kļūdu.
Uzklikšķinot uz teksta ievades lauku, atļauto rakstu zīmju skaits būs redzams baltā krāsā
iekrāsotā logā, kas parādīsies līdzās teksta ievades laukam. Tāds pats princips ir
izmantots arī projekta loģiskā ietvara matricā — jautājumi ir redzami gan teksta ievades
laukā, gan baltā krāsā iekrāsotajos logos.
Formā ir ietverti arī tādi jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, izvēloties kādu no piedāvātajiem
atbilžu variantiem. Noklikšķinot uz attiecīgo atbilžu lauku, parādīsies bultiņa. Noklikšķiniet
uz bultiņas un izvēlieties vajadzīgo atbildi.
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Pieteikuma formas laukus nedrīkst mainīt vai atslēgt! Izmaiņas drīkst veikt vienīgi projekta
loģiskā ietvara matricā (paplašinot teksta ievades laukus), budžeta tabulās un projekta
īstenošanas laika grafikā (pēc nepieciešamības pievienojot jaunas vai izdzēšot
nevajadzīgās rindas). Lai paplašinātu lauku, attiecīgā rinda jāvelk tik zemu, cik
nepieciešams. Lai pievienotu jaunu rindu, noklikšķiniet ar peles labo taustiņu uz lapas
kreisās malas (kur norādīta rindu numerācija) un izvēlieties iespēju pievienot jaunu rindu.
Ja teksta ievades laukā vēlaties sākt rakstīt jaunā rindā, vienlaicīgi nospiediet taustiņus
„ALT” un „ENTER”.
Jautājumi un norādījumi ir sniegti pieteikuma formas labajā pusē, laukā, kas nav
paredzēts drukāšanai.
Izdrukāta aizpildīta projekta pieteikuma forma ar tai pievienotajiem pielikumiem
(pavaddokumentiem) tiek uzskatīta par oficiālo projekta pieteikumu. Ir jāiesniedz viens
oriģināleksemplārs un viens eksemplārs kā apliecināta pareiza kopija. Oriģināls un kopija
ir jāsašuj atsevišķi. Uz pieteikuma oriģināla pirmās lapas ir jābūt norādei „Oriģināls”. Uz
kopijas pirmās lapas ir jābūt norādei „Kopija”, un uz pēdējās lapas ir jābūt norādei
„Kopija pareiza”. Abos eksemplāros katra lapa ir jānumurē. Uz pieteikuma un
pieteikuma kopijas pēdējo lapu otrajām pusēm ir jānorāda šāda informācija: 1)
kopējais lapu skaits, 2) parakstītāja vārds un amats, 3) paraksts, 4) datums un
5) organizācijas zīmogs. Pieteikuma iesniedzējam ir jāparaksta Pieteikuma iesniedzēja
deklarācija. Parakstītājam ir jābūt attiecīgās organizācijas vadītājam vai tā pilnvarotam
pārstāvim. Parakstot Pieteikuma iesniedzēja deklarāciju, pieteikuma iesniedzējs
apliecina, ka iesniegtais pieteikums un tajā norādītā informācija (ieskaitot partnerību) ir
pareiza.
Ja provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums ir apjoma ziņā liels, to var sašūt
atsevišķi un parakstīt, uz pēdējās lapas norādot tādu pašu informāciju kā parakstot
pieteikumu.
Ir divas iespējas, kā izdrukāt pieteikuma formas gala versiju:
1. iespēja — drukāt pieteikuma formu atsevišķi pa lapām;
2 . iespēja — drukāt pieteikuma formu kā vienlaidu dokumentu.
Ekoloģisku apsvērumu dēļ mēs iesakām, cik vien iespējams, izmantot no abām pusēm
apdrukātu lapu izdrukas un, lai izlaistu tukšās lapas, drukāšanai izmantot 1. iespēju.
N.B. Nosūtot projekta pieteikumu, neaizmirstiet līdz 2010. gada 2. aprīlim nosūtīt uz epasta adresi information@enpi-cbc.eu paziņojumu par pieteikuma iesniegšanu.

1. SADAĻA. PAMATINFORMĀCIJA
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1.1. sadaļā norādiet projekta vispārīgo informāciju. Šo informāciju pieteikumu vērtētāji
izmantos kā īsu projekta pārskatu, un tā tiks publicēta gadījumā, ja pieteikumus tiks
apstiprināts. Tādēļ informācijai jābūt viegli saprotamai un bez atsaucēm uz citām
pieteikuma formas sadaļām vai pievienotajiem dokumentiem.
1.1.1. sadaļā norādiet problēmu un/vai galvenos pārrobežu nozīmes jautājumus, kuru
risināšanai pievērsīsies jūsu projekts, kā arī pamatojiet, cik tas ir relevants un aktuāls
pierobežas reģionam. Norādiet arī galvenos iemeslus, kāpēc aprakstīto problēmu
risināšanā nepieciešama pārrobežu sadarbība. Papildu tam sniedziet arī nelielu
pārskatu par jūsu partnerības sastāva atbilstību šim projektam.
1.1.2. sadaļā definējiet projekta vispārīgo(s) mērķi(-us). Vispārīgais projekta mērķis
jāformulē atbilstoši problēmas aprakstam, un tam jāsniedz ieguldījums aprakstītās
problēmas risināšanā vai samazināšanā.
Parasti vispārīgais mērķis tiek sasniegts kādu laiku pēc projekta beigām, tāpēc
projektam ir jābūt spējīgam radīt tālākejošu ietekmi (t.i., pēc projekta noslēguma).
1.1.3. sadaļā norādiet visus specifiskos mērķus, kas tiks sasniegti projekta īstenošanas
laikā.
Specifiskie mērķi ir jāsasniedz līdz ar projekta beigām, tāpēc tiem ir jāizriet no vispārīgā
mērķa un jāatbilst aktivitātēm, kas ir vērstas uz vispārīgā mērķa sasniegšanu.
Specifiskajiem mērķiem ir jābūt tieši saistītiem ar norādītajām problēmām vai
vajadzībām.
1.1.4. sadaļā norādiet mērķa grupas, kuras gūs labumu no projekta.
Mērķa grupas parasti ir grupas un/vai personas, kuras tiek tieši pozitīvi ietekmētas
projekta mērķa līmenī. Mērķa grupā var iekļaut partnera organizācijas darbiniekus.
Piemērs: konkrēta reģiona skolēni.
1.1.5. sadaļā norādiet gala labuma saņēmējus, kuri gūs labumu no projekta
sasniegtajiem rezultātiem un produktiem ilgtermiņā.
Gala labuma saņēmēji parasti ir plašākas sabiedrības daļas vai sektora pārstāvji
Piemērs: bērni, pateicoties lielākam finansējumam veselības un izglītības jomai, vai
patērētāji, pateicoties uzlabojumiem lauksaimniecības produktu un mārketinga jomā.
1.1.6. sadaļā norādiet galvenos plānotos projekta sasniegumus: 1) galvenos rezultātus
un 2) galvenos projekta radītos produktus, kas nepieciešami noteikto rezultātu
sasniegšanai.
Produkti ir taustāmi aktivitāšu iznākumi, kas radīti projekta ietvaros nolūkā sasniegt
rezultātus. Tie var būt mācību materiāli, vadlīnijas, interneta mājas lapas, u. tml.
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Rezultāti ir situācijas, attieksmes, zināšanu, prakses, pieredzes, kapacitātes izmaiņas
un/vai citu kvantitatīvu vai kvalitatīvu parametru izmaiņas, kas radušās pēc konkrētu
projekta aktivitāšu mērķtiecīgas īstenošanas. Projektam var būt viens vai vairāki plānotie
rezultāti, kuru sasniegšanai tiek īstenotas konkrētas aktivitātes. Tie norāda, kas tiks
sasniegts projekta beigās.
Rezultātiem ir jānodrošina specifisko mērķu sasniegšana, kas savukārt sekmēs vispārīgo
mērķu sasniegšanu.
Piemērs: rezultāti var notekūdeņu attīrīšanas standartu izstrādāšana, paaugstināta
informētība par konkrētiem jautājumiem, zināšanu nodošana u. tml.
1.1.7. sadaļā sniedziet informāciju par galvenajām aktivitātēm, kuras plānojat veikt, lai
īstenotu plānotos produktus un sasniegtu rezultātus. Aktivitātes jāsadala atbilstoši
aktivitāšu grupām. Aprakstam jābūt koncentrētam un labi strukturētam, un tam
jāaptver visas galvenās plānotās aktivitātes. Aktivitāšu aprakstu veidojiet hronoloģiskā
secībā , kā arī norādiet galvenās plānoto aktivitāšu īstenošanas vietas (LV, LT vai BY).
1.2. sadaļā izvēlieties projekta veidu.
Atkarībā no plānotajām aktivitātēm projekts var būt:
(a) integrēts – katrs partneris savā teritorijā veic daļu no aktivitātēm, kas veido kopējo
projektu;
(b) simetrisks – līdzīgas aktivitātes tiek veiktas vienlaikus gan Latvijas un/vai Lietuvas
Programmas teritorijā, gan Baltkrievijas Programmas teritorijā;
(c) vienkāršs – projekts tiek īstenots galvenokārt vai pilnīgi Latvijas un/vai Lietuvas
Programmas teritorijā vai Baltkrievijas Programmas teritorijā, bet tiek īstenots visu
projektā iesaistīto partneru labā.
1.3. sadaļā izvēlieties vietas, kurās notiks projekta aktivitātes. Lūdzu, ievērojiet, ka
projekts ir jāīsteno Programmas teritorijā.
Izņēmuma gadījumos un ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, projekta
aktivitātes daļēji var notikt citos reģionos ārpus Programmas teritorijas. Ja projekta
īstenošanas laikā partneri nolemj, ka ir nepieciešams veikt kādu aktivitāti vai tās daļu
ārpus Programmas teritorijas, šīs aktivitātes īstenošanas vieta ir jānorāda tabulas trešajā
kolonnā „Ārpus Programmas teritorijas”.
1.4. sadaļā norādiet pieteikuma iesniedzēja un partnera(-u) organizāciju nosaukumus
un izvēlieties to attiecīgo valsti un reģionu.
N.B. Pieteikuma formā partnerību veido pieteikuma iesniedzējs (vadošais partneris) un
partneris(-i). Ja projekta pieteikums tiek apstiprināts, pieteikuma iesniedzējs paraksta
Subsīdijas līgumu un kļūst par subsīdijas saņēmēju. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam ir
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jābūt organizācijai, kas ir spējīga uzņemties pilnīgu finansiālu un juridisku atbildību par
projekta īstenošanu.
N.B. Projekta budžetu veido partnerības līdzfinansējums un Programmas subsīdija.
Subsīdija nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā projekta budžeta (pārējā summa ir
pieteikuma iesniedzēja un partnera(-u) pašu finansējums).
1.5. sadaļā automātiski parādās budžeta tabulās norādītās summas.

2. SADAĻA. PROJEKTA ATBILSTĪBA
2.1. sadaļā izvēlieties atbalsta virzienu, kura ietvaros tiks īstenots projekts, un norādiet
projektam atbilstošos produktu indikatorus. Atcerieties, ka jūs varat izvēlēties tikai vienu
atbalsta virzienu, bet vairākus indikatorus no dažādiem atbalsta virzieniem. Izvēloties
indikatorus, norādiet attiecīgo realizējamo produktu skaitu, proti, pēc nepieciešamības,
norādiet notikumu, iesaistīto organizāciju, izveidoto tīklu, izstrādāto instrumentu vai
mācību materiālu utt. skaitu.
Ja projekta rezultātā tiks radīti produkti, kas atšķiras no Programmā minētajiem, norādiet
tos zem virsraksta „Cita”.
2.2. sadaļā aprakstiet projekta sniegto ieguldījumu izraudzītās Programmas prioritātē un
atbalsta virzienā.
2.3. sadaļā sniedziet vispārīgu informāciju par projektu tā idejas rašanos.
Aprakstā jāiekļauj šāda informācija:
- vai projekts ir turpinājums iepriekšējam projektam/aktivitātei; paskaidrojiet, kā projektā
plānots izmantot iepriekšējā projekta/aktivitātes rezultātus;
- vai šis pieteikums ir ticis iesniegts arī citās programmās vai finanšu instrumentos, vai tas
ir daļa no lielākas programmas; paskaidrojiet, kā tas iederas vai kādā veidā tiek
koordinēts ar šo Programmu vai jebkuru citu iespējami plānotu projektu/aktivitāti;
- vai projekts nepārklājas ar citām iniciatīvām, it sevišķi ar Eiropas Komisijas; paskaidrojiet,
kā iespējams izvairīties no dublēšanās riska;
- iepriekšējā sadarbība ar partneriem;
- partneru ieguldījums un iesaistīšanās projekta idejas izstrādē un pieteikuma
iesniegšanā.
2.4. sadaļā sniedziet detalizētu jūsu projekta ietvaros risināmo problēmu aprakstu un
analīzi, kā arī raksturojiet pārrobežu pieejas nepieciešamību. Uzsveriet projekta atbilstību
konkrētajām mērķa reģiona vajadzībām un problēmām.

5

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programma
Pirmais projektu pieteikumu konkurss
Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

2.5. sadaļā raksturojiet projekta pārrobežu ietekmi. Pārrobežu ietekme ir pozitīvās sekas,
ko projekts radīs abās robežas pusēs (partneru un subsīdijas saņēmēja valstīs).
2.6. sadaļā detalizēti aprakstiet mērķa grupas un norādiet to plānoto skaitu.
Paskaidrojiet, kā projekts palīdzēs apmierināt to vajadzības.
2.7. sadaļā detalizēti aprakstiet gala labuma saņēmējus un norādiet to plānoto skaitu.
Paskaidrojiet, kā projekts palīdzēs apmierināt to vajadzības (projekta ietekme uz plašāku
sabiedrības daļu).
2.8. sadaļā paskaidrojiet, kāpēc piedāvāto aktivitāšu īstenošanai izvēlējāties tieši šo
projekta veidu (integrētais/simetriskais/vienkāršais).
2.9. sadaļā, ja tas attiecas uz jūsu projektu, sniedziet skaidru pamatojumu plānotajām
aktivitātēm ārpus Programmas teritorijas.
Norādiet plānotās aktivitātes un to vietas un aprakstiet pievienoto vērtību, ko tās sniegs
projektam. Norādiet, kuri specifiskie projekta mērķi tiks sasniegti ar šo aktivitāšu palīdzību
un kā tās sekmēs plānoto rezultātu sasniegšanu. Paskaidrojiet, ko mērķa grupas un arī
gala labuma saņēmēji iesaistītajās teritorijās gūs no šīm aktivitātēm.
N.B. Aktivitātes var daļēji notikt ārpus Programmas teritorijas tikai izņēmuma, skaidri
pamatotos gadījumos, ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai.
2.10. sadaļā paskaidrojiet, kāda būs projekta pievienotā vērtība un novitāte (projekts
neatkārto reiz jau īstenotus projektus/aktivitātes, piedāvā novatoriskus elementus).
2.11. sadaļā aprakstiet, kādu ieguldījumu projekts sniegs tādos ES horizontālās politikas
jautājumos, kā piemēram, ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un
teritoriālā kohēzija, kā arī tādos starpnozaru jautājumos, kā piemēram, dzimumu
vienlīdzība, bērnu tiesības, minoritāšu un pamatiedzīvotāju tiesības, kā arī personu ar
īpašām vajadzībām tiesības. Norādiet, vai projekts potenciāli tiem radīs pozitīvu,
negatīvu vai neitrālu ietekmi, un sniedziet paskaidrojumus.
2.12. sadaļā norādiet, kā jūsu projekts atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem
politikas dokumentiem.

3. SADAĻA. AKTIVITĀŠU APRAKSTS
AG tabulās detalizēti aprakstiet plānotos rezultātus, produktus un aktivitātes, sadalot tos
tematiskās grupās — aktivitāšu grupās (AG). Katrā aktivitāšu grupā jābūt iekļautām
tematiski saistītām aktivitātēm, kas ir vērstas uz produktu radīšanu un nosprausto mērķu
sasniegšanu. Aktivitātes ir jāuzskaita loģiskā secībā, t. i., secībā, kādā AG aktivitātes tiks
veiktas, lai sasniegtu plānotos rezultātus.
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AG tabulās jāsniedz skaidrs, pietiekoši detalizēts un tajā pašā laikā koncentrēts
aktivitāšu, to secības un īstenošanas procesa apraksts. Aktivitāšu grupu aprakstam ir
jābūt pēc iespējas precīzākam, un skaidri jānorāda, kādas ir plānotās aktivitātes,
rezultāti un produkti. Šāds apraksts palīdzēs novērtēt projekta atbilstību un
nepieciešamību, kā arī tā izmaksu efektivitāti un pārrobežu ietekmi. Projektā ir jābūt
iekļautām vismaz divām aktivitāšu grupām.
Aizpildot tabulu, ievērojiet aktivitāšu un produktu numerāciju: numurējiet aktivitātes
atbilstoši AG tabulai, kurai tās pieder, un secībai jūsu aprakstā, piemēram, „1.3.
aktivitāte”, kur cipars „1” nozīmē, ka aktivitāte ir paredzēta pirmajā aktivitāšu grupā
(AG1), savukārt, cipars „3” nozīmē, ka attiecīgajā aktivitāšu grupā šī aktivitāte ir trešā
pēc kārtas. Produkti jānumurē atbilstoši aktivitātēm, kuru ietvaros tie tiks radīti,
piemēram, 1.3. produkts ir produkts, kas tiks radīts 1.3. aktivitātes ietvaros.
Ja paredzētas mazāk nekā piecas aktivitāšu grupas, liekās AG tabulas izlaidiet.
AG1 ir jau iepriekšdefinēta: tā ir veltīta projekta vadībai, koordinācijai un komunikācijai,
un šo tabulu nedrīkst mainīt. Aktivitāšu grupā „Projekta vadība, koordinācija un
komunikācija” jāiekļauj aktivitātes, kas nodrošina projekta īstenošanas vadību ikdienas
un politiskā līmenī. Šajā sadaļā, lūdzu, aprakstiet:
- vadības procedūras (vadības un koordinācijas sistēmu), kuras ievēros visi partneri;
- finanšu vadības procedūras;
- iekšējās un ārējās komunikācijas procedūras;
- pienākumu un uzdevumu sadali starp partneriem;
- iekšējās uzraudzības un atskaitīšanās procedūras;
- procedūras projekta publicitātes nodrošināšanai.
N.B. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, aktivitāšu grupā „Projekta vadība, koordinācija
un komunikācija” jāiekļauj arī aktivitāte ar nosaukumu „Projekta publicitātes
nodrošināšana”, kas saistīta ar projekta publicitātes jautājumiem. Šajā aktivitātē
iekļaujiet visus tos pasākumus, kas nepieciešami sabiedrības informēšanai par projekta
mērķiem, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un iespējām projekta rezultātu
izmantošanai pēc projekta beigām.
Laukā „Specifiskie mērķi”, lūdzu, aprakstiet specifiskos mērķus, kurus plānots sasniegt ar
šo AG.
Laukā „Atbildīgais partneris” norādiet par šo AG atbildīgo partneri. Lai nodrošinātu
projekta īstenošanu, atbildīgais partneris ir jāieceļ katrai AG. Šis partneris ir atbildīgs par
pārējo partneru informēšanu par AG norisi, kā arī par partneru aktivitāšu koordinēšanu,
īstenojot AG.

7

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programma
Pirmais projektu pieteikumu konkurss
Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

Laukā „Iesaistītie partneri” norādiet visus AG īstenošanā iesaistītos partnerus (piemēram,
P2 un P5). Šī informācija tiks izmantota, lai novērtētu partneru iesaisti projekta
īstenošanā.
Laukā „Aktivitāšu saraksts un to apraksti” sniedziet detalizētu plānoto aktivitāšu
aprakstu, sniedzot informāciju par katru aktivitāti atsevišķi. Ievērojiet atbilstošo aktivitāšu
numerāciju un piešķiriet katrai aktivitātei nosaukumu. Aktivitātes nosaukums ir jāformulē
pēc tāda paša principa kā AG nosaukumi, t. i., tam jāatspoguļo aktivitātes būtība un
mērķis.
AG ietvaros aktivitātes jāuzskaita loģiskā (hronoloģiskā) secībā. Tāpat atcerieties norādīt
sākotnējos līdzekļus (ekspertīzi, materiālus, aprīkojumu utt.), kas nepieciešami aktivitāšu
īstenošanai.
Aprakstot aktivitātes, norādiet tās īstenošanas vietu un aprakstiet īstenošanas
procedūras. Pasākumu gadījumā norādiet, cik no katras valsts ir plānoti dalībnieki.
Piemērs: LV-15, BY-20, LT-25.
Laukā „Produktu apraksts” sniedziet informāciju par radītajiem taustāmajiem aktivitātes
produktiem un numurējiet tos atbilstoši aktivitātēm, kuru ietvaros tie tiks radīti. Uzskaitiet
visus pakalpojumus, materiālus un citus iznākumus, kas tiks radīti aktivitātes ietvaros, un
norādiet to skaitu. Lai nodrošinātu projekta sasniegumu novērtēšanu, jums jāizstrādā
produktu kvalitātes kritēriji (kur tas nepieciešams) un jāsniedz to apraksts šajā sadaļā.
Kvalitātes kritēriji definējami kā parametri (standarti), kas tiek piemēroti, novērtējot
radīto produktu kvalitāti.
Specifisku produktu gadījumos detalizētus kritērijus var izstrādāt projekta īstenošanas
laikā. Ja to plānojat darīt, tas jāmin projekta pieteikuma formā.
Kad aprakstītas visas paredzētās AG aktivitātes un produkti, aizpildiet lauku „Saistītie
riski”, kur norādiet visus iespējamos ar aktivitātēm saistītos riskus, un laukā „Risku
mazināšanas
pasākumi”
papildiniet
tos
ar
atbilstošām
darbībām
to
mazināšanai/novēršanai.
Aizpildot risku analīzes sadaļu, ņemiet vērā un pēc nepieciešamības uzskaitiet tādus
iespējamos risku veidus kā fiziskos, vides, politiskos, ekonomiskos un sociālos riskus.
Laukā „Projekta pasākumu/materiālu publicitātes un informācijas produktu saraksts”
norādiet visus 1. aktivitāšu grupā aprakstītās projekta publicitātes aktivitātes radītos
produktus un norādiet to skaitu. Papildus norādiet, kuras aktivitātes ietvaros katrs
publicitātes produkts tiks radīts.
N.B. Papildu informācija par projekta publicitātes nodrošināšanu ir pieejama Eiropas
Savienības ārējo sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmatā, kā arī
Programmas vadlīnijās.
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4. SADAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS METODIKA
Šajā sadaļā sniedziet informāciju par metodēm, kuras pielietosiet aktivitāšu īstenošanai,
lai sasniegtu plānotos rezultātus. Aprakstā iekļaujiet arī informāciju par trešajām
personām (piemēram, sabiedrotajiem, ieinteresētajām pusēm u. tml.), kuras tiks
iesaistītas projekta īstenošanā, uzraudzībā un projekta sasniegumu izplatīšanā.
4.1. sadaļā detalizēti aprakstiet īstenošanas metodes un pamatojiet piedāvāto
metodiku: kā aktivitātes, to kombinācija un secība tiks izmantotas, lai īstenotu plānotos
produktus, sasniegtu sagaidāmos rezultātus un mērķus un radītu plānoto projekta
ietekmi.
4.2. sadaļā detalizēti aprakstiet galvenos projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus
(aprīkojumu, materiālus un piegādes, ko plānots iegadāties vai nomāt).
4.3. sadaļā aprakstiet partnerības sastāvu. Paskaidrojiet, kāpēc izraudzīti tieši šie
partneri: viņu kompetence, pieredze, katra partnera specifiskās zināšanas projekta
jomā. Tāpat arī aprakstiet katra partnera lomu un atbildību projekta ietvaros un katra
partnera ieguvumus no projekta.
Ja tas attiecas uz jūsu projektu, 4.4. sadaļā aprakstiet sabiedroto iesaistīšanos projektā
un sniedziet pamatojumu viņu nepieciešamībai.
4.5. sadaļā aprakstiet ieinteresēto pušu attieksmi pret projekta aktivitātēm, kā arī
izskaidrojiet dažādu personu un ieinteresēto pušu lomu un dalību projektā (vietējās
mērķa grupas, ieinteresētās puses, vietējās pašvaldības u. tml.) un iemeslus, kāpēc
minētās lomas tām piešķirtas.
4.6. sadaļā izskaidrojiet projekta īstenošanai piedāvāto vadības struktūru. Aprakstiet
ikdienas projekta vadības un koordinēšanas procedūras politiskajā (piemēram, vadības
komitejas izveidošana, ja nepieciešams) un ikdienas darba(operatīvajā) līmenī.
4.7. sadaļā sniedziet detalizētu projekta īstenošanas administratīvās un finanšu vadības
procedūru aprakstu (tostarp iekšējās un ārējās atskaitīšanās procedūras, finanšu līdzekļu
pārskaitīšana, iepirkuma procedūras).
4.8. un 4.9. sadaļā aprakstiet projekta vadītāja un finanšu vadītāja uzdevumus.
4.10. sadaļā norādiet piesaistītos apakšuzņēmējus un sniedziet pamatojumu to
iesaistīšanai projekta īstenošanā (organizāciju nosaukumi, ekspertu vārdi utt. nav
jānorāda).
4.11. sadaļā sniedziet detalizētu projekta īstenošanas efektivitātes/produktivitātes
uzraudzības procedūru, produktu un rezultātu kvalitātes nodrošināšanas procedūru un
iekšējās/ārējās novērtēšanas procedūru aprakstu.
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4.12. sadaļā norādiet, kāda būs projekta, tā aktivitāšu un rezultātu informācijas
izplatīšanas un komunikācijas stratēģija. Paskaidrojiet, kā tā palīdzēs sasniegt projekta
mērķus un kā tiks aizsniegtas mērķa grupas.

5. SADAĻA. REZULTĀTU ILGTSPĒJA
Šajā sadaļā aprakstiet, kā jūs paredzat saglabāt projekta rezultātus. Paskaidrojiet, kā tiks
nodrošināta sasniegto rezultātu un radīto produktu ilgtspēja politiskā, finanšu un
institucionālā līmenī, kas un kā nākotnē izmantos sasniegtos projekta rezultātus un
produktus un kā nākotnē tie var tikt izmantoti jaunu rezultātu radīšanai.
5.1. sadaļā paskaidrojiet, kā pēc projekta beigām tiks nodrošināta finanšu ilgtspēja
(projekta turpmāko aktivitāšu finansēšana, līdzekļu avoti nākotnes darbības/aktivitāšu
un uzturēšanas izmaksu segšanai, investīciju piesaiste utt.).
5.2. sadaļā paskaidrojiet, kā pēc projekta noslēguma tiks nodrošināta rezultātu ilgtspēja
institucionālajā līmenī (tostarp projekta produktu un rezultātu īpašumtiesības; aprakstiet,
kuras struktūras atļautu nodrošināt sasniegumu pastāvēšanu arī nākotnē, norādiet arī,
vai ir paredzēts sasniegumu uzturēšanai izveidot jaunas struktūras).
5.3. sadaļā paskaidrojiet, kā pēc projekta beigām ilgtspēja tiks nodrošināta nacionālās
un vietējās politikas līmenī (vai projekta rezultātā uzlabosies likumdošana, noteikumi,
plānošanas metodes utt.).
5.4. sadaļā paskaidrojiet, kāda būs projekta ietekme uz vidi — vai ir nodrošināti apstākļi,
lai izvairītos no dabas resursu, no kuriem atkarīgs projekts, kā arī no apkārtējās vides
negatīvas ietekmēšanas.
5.5. sadaļā paskaidrojiet, kā tiks nodrošināta publiskā pieeja sasniegtajiem projekta
rezultātiem un produktiem , kā tie tiks turpmāk izmantoti un izplatīti.
5.6. sadaļā aprakstiet projekta
paplašināšanas iespējas).

atdeves

efektu

(sasniegumu

replikācijas

un

6. SADAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS
Aizpildiet aktivitāšu laika grafiku, norādot katras aktivitātes sagatavošanas un izpildes
laiku(attiecīgo šūnu atzīmējiet ar „X”). Piemēram, ja tiek rīkota vasaras nometne,
sagatavošanās aktivitātes ilgst no 2. mēneša līdz 5. mēnesim, un aktivitāte tiek izpildīta
(t.i., pati nometne tiek organizēta) 6. mēnesī.
Ievērojiet, ka aktivitāšu ilgums nedrīkst pārsniegt kopējo projekta ilgumu.
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Projekta īstenošanas pirmo 12 mēnešu laika grafikam ir jābūt pietiekami detalizētam
(sadalītam pa mēnešiem), lai sniegtu pārskatu par katras aktivitātes sagatavošanas un
izpildes periodiem. Otrā gada laika grafiks var būt vispārīgāks, un tajā jānorāda tikai
attiecīgā semestra (6 mēnešu perioda) aktivitāšu plāns. Detalizēts otrā gada laika
grafiks ir jāietver starpposma atskaitē, kas saskaņā ar Subsīdijas līguma Vispārīgo
noteikumu 2.1. punktu jāiesniedz pirms starpposma maksājuma saņemšanas.
Norādot katras aktivitātes un tādējādi visa projekta ilgumu, jāņem vērā visi būtiskie
faktori, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas laika grafiku, un ir jānorāda
visiespējamākais, nevis visīsākais laika periods.
Laika grafikā norādītajām aktivitātēm ir jāatbilst 3. sadaļā aprakstītajām aktivitātēm.
Projekta plānā jāiekļauj arī tie mēneši un starpposmi, kad aktivitātes nav plānotas, un tie
jāņem vērā, aprēķinot kopējo projekta ilgumu.

7. SADAĻA. PROJEKTA VADĪBAI UN ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀ KAPACITĀTE
Šajā sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja un partneru projekta
īstenošanai nepieciešamo kapacitāti.
7.1. sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja pieredzi attiecīgajā
nozarē(-s). Norādiet, cik gadus ilga pieredze pieteikuma iesniedzējam ir šajā nozarē,
kāds ir pieteikuma iesniedzēja īstenoto līdzīgo projektu skaits, kā arī norādiet šo projektu
aptuveno budžetu apjomu. Norādāmā informācija jāizvēlas no piedāvātajiem atbilžu
variantiem.
7.2. sadaļā sniedziet detalizētu aprakstu par projektiem, kurus pieteikuma iesniedzēja
organizācija ir vadījusi vai kuros piedalījusies kā partneris pēdējo trīs gadu laikā. Šī
informācija tiks izmantota, lai novērtētu, vai jums ir pietiekoša un stabila pieredze, kas
gūta, vadot salīdzināma mēroga projektus, kas atbilst nozarei, kādā ir pieprasīta
subsīdija.
Aprakstā jāiekļauj šāda informācija:
-

projektu nosaukums;

-

projektu nozare (skatīt 7.1. punktā piedāvāto nozaru sarakstu);

-

projektu vadošais partneris/subsīdijas saņēmējs;

-

projektu kopējais budžets (EUR);

-

īstenošanas datumi;

-

galvenie mērķi, aktivitātes un rezultāti.

Katru projektu jāapraksta atsevišķi.
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7.3. sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja pieredzi un pašreizējo
kapacitāti, kā arī pasākumu un vispārējo vadības (organizācijas) pieredzi.
7.4. sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja darbiniekiem. Lūdzu,
katram pieteikuma iesniedzēja darbinieku veidam (apmaksāts vai brīvprātīgs) atzīmējiet
vienu no piedāvātajiem variantiem.
7.5. sadaļā sniedziet finanšu informāciju, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja
organizācijas peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci par pēdējiem trīs gadiem
(tūkstoši EUR).
7.6. sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja organizācijas finanšu
avotiem pēdējo trīs gadu laikā. Norādiet atbilstošos pieteikuma iesniedzēja
organizācijas ienākumu avotus. Ja ienākumu avots ir biedra naudas, vienu rindu zemāk
jānorāda biedra naudas maksājošo biedru skaits. Ja pieteikuma iesniedzēja
organizācijai ir citi finanšu avoti, tie jānorāda laukos „Citi”.
7.7. sadaļā norādiet pieteikuma iesniedzēja organizācijas valdes/vadības komitejas
locekļus. Ja pieteikuma iesniedzējs ir publiska persona, šī sadaļa nav jāaizpilda.
7.8. sadaļā norādiet partneru pieejamos resursus, tostarp personālu un tā pieredzi
projektu un vispārējā vadībā, kā arī pieejamo aprīkojumu un finanšu līdzekļus.
7.9. sadaļā norādiet informāciju, no kādiem resursiem un kādā veidā pieteikuma
iesniedzējs un partneri nodrošinās projekta līdzfinansējumu. Paskaidrojiet, kā tiks
nodrošināts pietiekams pieejamo finanšu apjoms.
7.10. sadaļā sniedziet informāciju, kā pieteikuma iesniedzējs un partneri pārvaldīs
naudas plūsmu un no kādiem resursiem tiks nodrošināts finansējums projekta aktivitāšu
īstenošanas pabeigšanai, līdz tiks saņemts gala maksājums no Kopīgās vadības
iestādes.

8. SADAĻA. INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM
8.1. sadaļā sniedziet nepieciešamo informāciju par pieteikuma iesniedzēju.
8.2. sadaļā sniedziet nepieciešamo informāciju par visiem projekta īstenošanā
iesaistītajiem partneriem. Maksimālais ieteicamais partneru skaits, neskaitot pieteikuma
iesniedzēju, ir 14.
N.B. Ekoloģisku apsvērumu dēļ, lūdzu, izdrukājiet tikai aizpildītās tabulas.
Papildus arī citas organizācijas var iesaistīties projektā kā sabiedrotie. Sabiedrotie nav
partneri, un tiem nav jāparaksta Partnerības paziņojums un Partnerības līgums.
Sabiedrotie aktīvi darbojas projektā, bet nesaņem subsīdijas līdzekļus, izņemot
komandējuma vai ceļa izmaksas.
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8.3. sadaļā sniedziet nepieciešamo informāciju par visiem projekta īstenošanā
iesaistītajiem sabiedrotajiem. Informācijas sniegšanai jums tiek piedāvātas 3 tabulas. Ja
nepieciešams, papildu tabulas var pievienot pieteikumam kā atsevišķu dokumentu.
Tāpat kopā ar projekta pieteikuma formu ir jāiesniedz sabiedroto apstiprinājuma
vēstule, kurā ir paskaidrota to loma projektā.
N.B. Ekoloģisku apsvērumu dēļ mēs lūdzam nedrukāt tabulas, ja projekta īstenošanā
sabiedrotie nav iesaistīti, kā arī nedrukāt visas tabulas, ja projekta īstenošanā ir iesaistīts
tikai viens vai divi sabiedrotie.

NORĀDĪJUMI PAR PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANU
1. Saskaņā ar EKPI Īstenošanas noteikumiem organizācija, kas noslēdz Subsīdijas
līgumu ar Kopīgo vadības iestādi un uzņemas pilnīgu finansiālu un juridisku
atbildību par projekta īstenošanu, tiek saukta par „subsīdijas saņēmēju”. Pirms
Subsīdijas līguma parakstīšanas organizācija, kas iesniedz pieteikumu, tiek saukta
par „pieteikuma iesniedzēju”.
2. Ja pieteikuma iesniedzējs ir starptautiska organizācija, ar to tiek slēgts Ieguldījumu
līgums.
3. Norādiet partnera līdzfinansējuma apjomu, kas paredzēts iesniegtajā projekta
pieteikuma formā.
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PROJEKTA LOĢISKĀ IETVARA MATRICA
Projekta loģiskā ietvara matricā jāpilda pirms tiek pildīta pārējā projekta pieteikuma forma. Pildot loģiskā ietvara matricu,
sekojiet tabulā norādītajai secībai. Pelēkā krāsā iekrāsotās tabulas daļas vienmēr būs ārpus projekta robežām.
Loģiskais
pamatojums

Sasniegumu objektīvi
pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti un
līdzekļi

Pieņēmumi

Vispārīgais mērķis

1

8

9

Specifiskais mērķis

2

10

11

7

Plānotie rezultāti

3

12

13

6

Aktivitātes

4

14

15

Līdzekļi

Izmaksas

5

Sasniegumu objektīvi pārbaudāmie rādītāji
Lai nodrošinātu projekta uzraudzību un novērtēšanu, nepieciešams noteikt rādītājus, pēc kuriem var izmērīt, kādā mērā
projekts ir sasniedzis plānotos rezultātus un mērķus.
Ar vispārīgo mērķi saistītie rādītāji (ietekmes rādītāji) ir saistīti ar projekta īstenošanas sekām. Galvenokārt tie attiecas uz
ietekmi uz sabiedrību kopumā.
Piemērs: Attiecīgajā apgabalā tiek samazināts meža ugunsgrēku skaits.
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Specifiskā mērķa rādītāji ir saistīti ar projekta īstenošanas rezultātiem, proti, tie sniedz informāciju par sasniegtajām
izmaiņām, piemēram, mērķa grupas zināšanu paaugstināšanu.
Piemērs: Attiecīgajā apgabalā sabiedrības izpratne par ugunsdzēsības jautājumiem ir palielinājusies par 40%.
Ar plānoto rezultātu rādītājiem tiek novērtēti projekta aktivitāšu rezultātā radīto produktu un/vai pakalpojumu sasniegumi.
Piemērs: Attiecīgajā apgabalā noteikts skaits skolēnu tika informēti par ugunsdrošības jautājumiem.
Pārbaudes avoti un līdzekļi
Lai pārbaudītu rādītājus, nepieciešams iegūt atbilstošu informāciju. Informācijas avoti var būt atskaites, specifiski pētījumi,
oficiālie statistikas dati, aptaujas, ieraksti, pārbaudes vai jebkuri citi apliecinājumi.
Pieņēmumi
Lai nodrošinātu projekta īstenošanas efektivitāti un produktivitāti, ir jāapzina iespējamie ārējie faktori un apstākļi, kas
varētu ietekmēt projekta īstenošanu.
Pieņēmumos par specifiskajiem mērķiem aprakstiet ārējos faktorus un apstākļus, kas ir nepieciešami, lai mērķis varētu tikt
sasniegts. Norādiet arī, kādi riski būtu jāņem vērā.
Piemērs: Sabiedrības informēšanas kampaņa par ugunsdrošības jautājumiem atstāja pozitīvu ietekmi uz bērniem, un viņi
ikdienā ievēro ugunsdrošības noteikumus.
Pieņēmumos par plānotajiem rezultātiem norādiet ārējos apstākļus, kas ir jānodrošina, lai laikā varētu sasniegt plānotos
rezultātus.
Piemērs: Vietējās pašvaldības aktīvi atbalsta plānotos pasākumus.
Pieņēmumos par aktivitātēm norādiet, kādi priekšnosacījumi jānodrošina pirms projekta uzsākšanas.
Piemērs: Ir pieejams aktivitāšu veikšanai nepieciešamais aprīkojums.
Pārlasiet projekta loģiskā ietvara matricu
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Lai pārliecinātos, vai projekts ir potenciāli veiksmīgs, iesakām pārlasīt loģiskā ietvara matricu un atbildēt uz šiem
jautājumiem:
9 vai vertikālā loģika ir pilnīga un akurāta?
9

vai rādītāji un pārbaudei nepieciešamie avoti ir pieejami un uzticami?

9

vai pieņēmumi un priekšnosacījumi ir reālistiski?

9 vai riski ir pieņemami?
9 vai iespēja sasniegt mērķus ir salīdzinoši augsta?
9

vai Programmas principi ir ņemti vērā (tieša pārrobežu ietekme, vienlīdzīgas iespējas utt.)?

9

vai izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem ieguvumiem?

Pārbaudiet, vai projekta loģiskā ietvara matrica ir loģiski izstrādāta, to pārlasot norādītajā secībā:
Loģiskais pamatojums

Sasniegumu objektīvi
pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti un
līdzekļi

Līdzekļi

Izmaksas

Pieņēmumi

Vispārējais mērķis
Specifiskais mērķis
Plānotie rezultāti
Aktivitātes

Detalizēti norādījumi par projekta loģiskā ietvara matricas aizpildīšanu pieejami EK projekta cikla vadības vadlīnijās:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
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1. BUDŽETA TABULA
N.B. Pieteikuma iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību par budžeta tabulās sniegtās
finanšu informācijas korektumu. Lūdzam pirms budžeta aizpildīšanas uzmanīgi izlasiet
Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem sadaļas par izmaksu attiecināmību.
Budžetā ir jāiekļauj ne tikai tās attiecināmās izmaksas, ko sedz Programmas finansējums,
bet arī visas pārējās projekta attiecināmās izmaksas.
Budžets ir sadalīts pozīcijās, piemēram, „Cilvēkresursi”, un apakšpozīcijās, piemēram,
„Projekta vadītājs”.
Jāaizpilda šādas budžeta tabulas:
•

1. tabula. Kopējais budžets;

•

2. tabula. Plānotais sadalījums pa aktivitāšu grupām, partneriem un izmaksu
kategorijām;

•

3. tabula. Finansējuma avoti;

•

4. tabula. Plānotās izmaksas piegulošajās teritorijās un ārpus Programmas
teritorijas.

N.B. Budžeta tabulai drīkst pievienot papildu rindas. Tas jādara manuāli, un attiecīgās
formulas no pieteikuma formas rozā lauku formulām jāpārkopē uz pievienotajām
rindām. 1. budžeta tabulā tas attiecas uz kolonnu „Summa (EUR)”. Lūdzu, nedzēsiet
pelēkā krāsā iekrāsotās rindas un pārbaudiet, vai budžeta kopējā summa tiek
aprēķināta pareizi.
4. budžeta tabula jāaizpilda tikai tad, ja tiek plānoti izdevumi ārpus Programmas
teritorijas un piegulošajās teritorijās.
Ja izmaksas ir paredzētas budžeta 3. pozīcijā „Aprīkojums un piegādes”, 6. pozīcijā
„Darbi (infrastruktūra)”, 5. pozīcijā „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi” vai paredzēts
sagatavot infrastruktūras tehnisko dokumentāciju, un to izmaksu kopējā summa ir
50 000 eiro vai pārsniedz to, ir jāsniedz provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums.
Budžeta pozīcijas jāsadala atbilstoši izmaksu veidiem. Katram izmaksu veidam ir
jānorāda vienība un vienības cena.
Piemērs: Projektam, kas ilgst 12 mēnešus un kura īstenošanai paredzēts nolīgt projekta
vadītāju uz pilnu slodzi, izmaksas ir „Projekta vadītājs”, vienība ir „Mēnesis”, vienību skaits
ir „12”, vienības cena ir mēneša bruto darba alga, un kopējās projekta vadītāja
izmaksas tiek aprēķinātas automātiski, sareizinot vienības cenu ar vienību skaitu.
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Lūdzu, ievērojiet, ka jāaizpilda tikai baltā krāsā iekrāsotie lauki; pelēkā krāsā iekrāsotajos
laukos nekādas izmaiņas veikt nedrīkst.
•

Budžeta tabula par pirmo projekta īstenošanas gadu („1. gads”) jāaizpilda
gadījumā, ja projekta ilgums pārsniedz 12 mēnešus. Šajā budžeta tabulā
jānorāda projekta īstenošanas pirmā gada izmaksas.

•

Izmaksas un vienības cenas jānoapaļo līdz tuvākajam eiro centam.

•

Ja kādai pozīcijai jāpievieno papildu apakšpozīcija, pievienojiet papildu rindas
manuāli. Budžetā jānorāda visu darbinieku bruto algas (ieskaitot sociālās
apdrošināšanas iemaksas un citus saistītos izdevumus). Ja kāds darbinieks
projektā netiks nodarbināts uz pilnu darba slodzi, izmaksu aprakstā procentuāli
jānorāda šā darbinieka darba slodze un tas jāatspoguļo faktiskajā vienības
cenā.
Piemērs: Projekta vadītājs ir nodarbināts projektā 6 mēnešus uz pusslodzi, mēneša
bruto alga par pilnu slodzi ir 800 eiro. Šajā gadījumā apraksts ir šāds: projekta
vadītājs (B, 50 %); vienību skaits — 3, vienības cena — EUR 800, izmaksas — 3 x 800
= EUR 2400.

•

Aizpildot budžeta pozīciju „Ceļojumi (braucieni)”, jānorāda ceļojuma galamērķis
(piemēram, komandējums uz semināru Utenā). Ceļa izmaksās iekļauj visas
izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu galamērķī: maksu par braucienu ar lidmašīnu,
vilcienu vai autobusu, maksu par automobiļa īri, maksu par vīzām, dienasnaudu.
Lai komandējuma izmaksas būtu attiecināmas, jāizvēlas visekonomiskākais
ceļošanas veids. Ja nepieciešamā informācija nav pieejama, norādiet aptuvenu
summu. Komandējuma nauda sedz maksu par izmitināšanu, ēdināšanu, maksu
par transportu komandējuma vietā un papildu izdevumus. komandējuma
naudas un to piemērojamās likmes aprēķina balstoties uz ierasto praksi
organizācijā un nacionālo likumdošanu, un tās nedrīkst pārsniegt EK noteiktos
griestus līguma parakstīšanas brīdī
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).

•
•

•

Ņemiet vērā, ka nedrīkst norādīt vienotas likmes (lump sums) summas!
Pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” tiek iekļautas izmaksas par aprīkojuma iegādi
vai īri. Apraksta daļā jānorāda vienības nosaukums un partneris, kura īpašumā
būs šis aprīkojums. Piemērs: mobila vides monitoringa stacija, P2.
Pozīcijā „Tiešās administratīvās izmaksas (vietējais birojs)” norādītajās izmaksās var
iekļaut tikai tiešās biroja ekspluatācijas izmaksas, kas tiek tieši attiecinātas uz
projektu (ieskaitot izmaksas par biroju, kas tiek īpaši nomāts projektam). Lūdzam
ņemt vērā, ka atsevišķa ofisa īre ir drīzāk izņēmuma gadījums, un tam jābūt
skaidri pamatotam projekta pieteikuma formas 4.2. sadaļā. Netiešās biroja
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•

•

•

•

•

•

•

ekspluatācijas izmaksas jāiekļauj budžeta pozīcijā „Netiešās administratīvās
izmaksas”.
Budžeta pozīcijā „Pārējās izmaksas un ārējie pakalpojumi” jānorāda visi
pakalpojumi, kuri sniegti saskaņā ar apakšuzņēmumu līgumiem, kas noslēgti ar
ārējo pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā attiecīgās iepirkuma konkursa
procedūras. Ir jānorāda visas izmaksas; vienotas likmes summas nedrīkst norādīt.
Šajā pozīcijā jāiekļauj visi ar pakalpojumiem saistītie izdevumi, piemēram, ārējo
ekspertu ceļa izdevumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar projekta partneriem nedrīkst
slēgt apakšuzņēmuma līgumus.
Budžetā katram projektam ir jāparedz izmaksas par izdevumu pārbaudi (auditu),
par pamatu ņemot tirgus likmes. Izmaksas par izdevumu pārbaudi jāiekļauj
budžeta pozīcijā „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”.
Budžeta apakšpozīcijā „Konferenču/semināru izmaksas” jāiekļauj pasākuma
organizatoriskās izmaksas, piemēram, telpu un aprīkojuma īre, tulkošana,
ēdināšana, materiālu drukāšana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tiek plānots slēgt
apakšuzņēmumu līgumus ar lektoriem, ar viņiem noslēgtie līgumi ir jāmin atsevišķi
budžeta apakšpozīcijā „Ārējie eksperti”. Neiekļaujiet izmaksas šajā pozīcijā, ja tās
jau ir iekļautas citās budžeta pozīcijās, piemēram, ja konferences dalībnieku
ēdināšanas izmaksas jau ir iekļautas apakšpozīcijā „Dienasnaudas”.
Komunikācijas un publicitātes pasākumi rūpīgi jāplāno, un to izmaksas jāiekļauj
budžetā katrā projekta īstenošanas posmā. Šo pasākumu laikā ne tikai jāvērš
sabiedrības uzmanība uz ES atbalstu projektam, bet arī jāpublisko projekta
rezultāti un tā radītā ietekme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Savienības ārējo
sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmata ir pieejama tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
Vienotas likmes summu norādīšana budžeta pozīcijā „Darbi (infrastruktūra)” nav
pieļaujama! Lūdzu, kur iespējams, norādiet vienības vai objektus, kā arī partnerus,
kuru īpašumā tie tiks nodoti.
Rezerves neparedzētiem izdevumiem var izmantot tikai ar Kopīgās vadības
iestādes iepriekšēju rakstveida atļauju. Lai gan rezervēs drīkst iekļaut līdz pat 5%
no tiešajām attiecināmajām izmaksām, ieteicams izvēlēties reālistisku aprēķinu,
ņemot vērā projekta apjomu. Ja jūs neplānojat veidot rezerves neparedzētiem
izdevumiem, šī pozīcija nav jāaizpilda.
Budžeta pozīcijā „Netiešās administratīvās izmaksas” drīkst iekļaut tikai tās
netiešās izmaksas, kuras nav iekļautas citās budžeta pozīcijās. Lai gan šajā
pozīcijā drīkst iekļaut izmaksas, kas nepārsniedz 7% no kopējām attiecināmajām
tiešajām izmaksām, ieteicams izvēlēties reālistisku aprēķinu, ņemot vērā projekta
apjomu. Ja jūs neparedzat līdzekļus netiešajām izmaksām, šī pozīcija nav
jāaizpilda.
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2. BUDŽETA TABULA
1. Pievienojiet tik daudz rindiņu, cik nepieciešams. Tas jādara manuāli, un
attiecīgās formulas no pieteikuma formas rozā lauku formulām jāpārkopē uz
pievienotajām rindām. 2. budžeta tabulā tas attiecas uz kolonnām „7. Tiešās
attiecināmās izmaksas (1-6)”, „9. Tiešās attiecināmās izmaksas pavisam kopā (7+8)” un
„11. Attiecināmās izmaksas pavisam kopā (9+10)”.
2. Lūdzu, nedzēsiet pelēkā krāsā iekrāsotās rindas un pārbaudiet, vai budžeta
kopējā summa tiek aprēķināta pareizi.
3. Izmaksu sadalījumam pa partneriem un aktivitāšu grupām ir indikatīvs raksturs,
un projekta īstenošanas laikā tas var mainīties.
4. Lūdzu, ievērojiet, ka plānotajām kopējām izmaksām ir jāsakrīt ar 1. tabulas
datiem. Ja 2. tabulas dati nesakrīt ar 1. tabulas datiem, tabulas apakšā parādīsies
paziņojums par kļūdu.

3. BUDŽETA TABULA
1. Maksimālais ES finansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā projekta budžeta.
2. Lūdzam ievērot, ka kopējam partneru līdzfinansējumam projektā jābūt vismaz
10%, taču katram partnerim var būt atšķirīga līdzfinansējuma proporcija vai arī tie var
nelīdzfinansēt vispār, ja vien tiek sasniegta kopējā partnerības līdzfinansējuma likme,
piemēram, pieteikuma iesniedzējs iegulda 6%, 2. partneris — 4%.
3. Lūdzu, norādiet plānotos ieņēmumus, ja tādi ir paredzēti.
4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieguldījumi natūrā nav uzskatāmi par faktiskiem
izdevumiem un nav attiecināmās izmaksas. Ieguldījumus natūrā nevar uzskatīt par
subsīdiju saņēmēja/partneru līdzfinansējumu. Taču, ja pieteikuma forma, kā ierosinājis
subsīdijas saņēmējs, paredz ieguldījumus natūrā, šādi ieguldījumi ir jānodrošina.
5. Lūdzu, ievērojiet, ka šajā tabulā norādītajām plānotajām kopējām izmaksām ir
jāsakrīt ar 1. tabulas datiem. Ja projekta kopējā līdzfinansējuma summa nesakrīt ar
1. tabulas datiem, tabulas apakšā parādīsies paziņojums par kļūdu.

4. BUDŽETA TABULA
1. 4. budžeta tabula rūpīgi jāaizpilda pēc tam, kad pieteikuma formā
aprakstītas visas plānotās aktivitātes un aizpildīts projekta budžets.
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2. Tabulas pirmā daļa ir veltīta partneru izmaksām Programmas piegulošajās
teritorijās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka projektiem jānotiek Programmas teritorijā (skatīt
„Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem” 2.1.1.1. punktu). Saskaņā ar Kopīgo darbības
programmu piegulošajām teritorijām piešķiramie līdzekļi nedrīkst pārsniegt 20% no
Programmas kopējiem izdevumiem.
3. Ja jūs plānojat īstenot kādas aktivitātes ārpus Programmas teritorijas, šīs
izmaksas arī jānorāda šajā tabulā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai izņēmuma gadījumos un
ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, projekta aktivitātes daļēji var notikt
reģionos ārpus Programmas teritorijas.
4. Ja projekta īstenošanas laikā partneri nolemj, ka ir nepieciešams veikt
aktivitāti vai kādu aktivitātes daļu ārpus Programmas teritorijas, subsīdijas saņēmējam ir
jāsaņem Kopīgās vadības iestādes iepriekšēja atļauja.
5. Pievienojiet tik daudz rindiņu, cik nepieciešams. Tas jādara manuāli, un
attiecīgās formulas no pieteikuma formas rozā lauku formulām jāpārkopē uz
pievienotajām rindām. 4. budžeta tabulā tas attiecas uz kolonnām „% no kopējā
budžeta”.
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