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Paziņojums
Šis ir atklāts projektu pieteikumu konkurss, kurā visi dokumenti tiek iesniegti vienā posmā.
Katru pieteikumu (pieteikuma formu, nepieciešamos pielikumus un pavaddokumentus)
vērtē vērtētāji, kurus Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam ietvaros ieceļ
Kopīgā uzraudzības komiteja.
Projektu pieteikumu konkurss tiek sākts, ņemot vērā atsaukšanas nosacījumu, kas saistīts ar
Eiropas Komisijas un Baltkrievijas Republikas Finansējuma līguma parakstīšanu. Tādēļ līgumu
slēgšanas tiesību faktiskā piešķiršana un līgumu parakstīšana pēc projektu pieteikumu
konkursa ir atkarīga no tā, vai minētais finanšu līgums tiks parakstīts līdz 2009. gada
31. decembrim. Līgumi tiks parakstīti tikai pēc Finansējuma līguma noslēgšanas.
Lūdzu, ievērojiet, ka dokumenta versiju angļu valodā ir apstiprinājusi Programmas Kopīgā
uzraudzības komiteja un dokumenta versija angļu valodā ir prioritāra salīdzinājumā ar
dokumenta versijām citās valodās.
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1. PROGRAMMAS VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pamatinformācija
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijai ir sena sadarbības vēsture. Vēl nesen
kopīgās darbības atbalstīja vairāku finanšu instrumentu kopums, piemēram, Phare,
INTERREG, Tacis pārrobežu sadarbības programmas (PSP). Projektu subsīdiju saņēmējiem
un partneriem bija jāievēro dažādi noteikumi un jāizpilda dažādas procedūras attiecībā
uz projektu pieteikumiem un to īstenošanu.
Pašreizējā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (turpmāk tekstā — „Programma”) ir
viena no deviņām sauszemes robežu programmām, kuru finansē jaunais avots — Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instruments (turpmāk tekstā — „EKPI”). Sākot ar 2007. gadu,
EKPI ir aizstājis citus finanšu instrumentus sadarbībai ar partnervalstīm (tostarp Tacis PSP) un
piedāvā vienu mērķu kopumu, kā arī vienotas projekta pieteikumu un īstenošanas
procedūras, kas piemērojamas gan Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, gan partnervalstu
iestādēm. Sagaidāms, ka vienotie noteikumi un procedūras palīdzēs nodrošināt
saskaņotību un ciešāku sadarbību, kā arī atvieglos kopīgo projektu īstenošanu, nodrošinot
augstāku pārrobežu sadarbības iniciatīvu produktivitāti.

1.2. Tiesiskais regulējums
Programma darbojas šāda tiesiskā regulējuma ietvaros:
•

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, kas 2008. gada 18. decembrī ir
apstiprināta ar Eiropas Komisijas Lēmumu K(2008) 8133 („Programmas dokuments”);

•

Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2007 (2007. gada 9. augusts), kas nosaka īstenošanas
noteikumus pārrobežu sadarbības programmām, ko finansē saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006, kas paredz vispārējos noteikumus
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta izveidošanai („Īstenošanas
noteikumi”);

•

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos
noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai;

•

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, kas piemērojama
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam;

•

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, kas paredz Padomes Regulas (EK,
Euratom) Nr. 1605/2002 īstenošanas kārtību par Finanšu regulu, kas piemērojama
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam;

•

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta pārrobežu sadarbības stratēģijas
dokuments 2007.–2013. gadam;

•

Praktiskās Eiropas Kopienas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatas 2008. gada
versija („PRAG noteikumi”);
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•

projekta pieteikuma dokumenti un citi Programmas dokumenti;

•

piemērojamie valstu tiesību akti un ES regulas un horizontālās tēmas, jo īpaši par
ilgtspējīgu attīstību, vidi, konkurenci un valsts palīdzību, valsts iepirkumu konkursiem un
dzimumu vienlīdzību.

1.3. Programmas pārvaldības struktūra
Programmas pārvaldība un koordinācija ir uzdota šādām kopīgām struktūrām:
•

Kopīgā uzraudzības komiteja (turpmāk tekstā — „KUK”): lēmējinstitūcija, kas vada un
uzrauga Programmas īstenošanu. KUK veic projektu atlases komitejas funkcijas un
pieņem galējo lēmumu par projektu atlasi un projektiem piešķirtajām subsīdiju
summām. KUK sastāvā ir Programmas partnervalstu nacionālo, reģionālo un vietējo
institūciju pārstāvji;

•

Kopīgā vadības iestāde (turpmāk tekstā — „KVI”): izpildvaras institūcija, kas ir vispārēji
atbildīga par Programmas pārvaldību un KUK pieņemto lēmumu īstenošanu. Kā
Līgumslēdzēja iestāde tā paraksta subsīdiju līgumus ar subsīdiju saņēmējiem, apstiprina
projekta īstenošanas ziņojumus un ierosina maksājumus. KVI ir Lietuvas Republikas
Iekšlietu ministrija;

•

Apvienotais tehniskais sekretariāts (turpmāk tekstā — „ATS”): kopīga darbības
institūcija, kas palīdz KUK un KVI pildīt to pienākumus. ATS ir atbildīgs par projektu
īstenošanas ikdienas kontroli un finansiālo pārvaldību. Sekretariāts piedalās projektu
vērtēšanā. ATS veido starptautisks personāls. ATS atrodas Viļņā, Lietuvā. Plānots, ka ATS
kontaktpunkti tiks izveidoti Latvijā (Daugavpilī) un Baltkrievijā (Vitebskā) ar mērķi
informēt attiecīgo valstu potenciālos subsīdiju saņēmējus par Programmas ietvaros
plānotajām darbībām;

•

Nacionālās institūcijas: iestādes, kas sadarbojas ar KVI Programmas sagatavošanas un
īstenošanas posmā un ir atbildīgas par programmas procesa koordināciju. Tās ir:
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Lietuvas
Republikas Iekšlietu ministrija, Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrija kopā ar ES
Tehniskās palīdzības programmu Valsts koordinējošo struktūrvienību Baltkrievijā.
Partnervalstīm ir tiesības izveidot nacionālas padomdevējas institūcijas — nacionālās
apakškomitejas (NAK). NAK mērķis ir nodrošināt plašāku nacionālo un reģionālo
ieinteresēto personu dalību Programmas izstrādē, kā arī veikt uzraudzību un veicināt
informētību. Tās darbojas kā forumi diskusijām un valsts viedokļa veidošanai par
lēmumu pieņemšanu, kā arī izplata informāciju par Programmas līdzekļu piešķiršanas
iespējām un Programmas rezultātiem. NAK darbu organizē un finansē katra
partnervalsts. NAK netiek iesaistītas pieteikumu vērtēšanā.

1.4. Programmas mērķi un prioritātes
Programmas vispārējais stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un
ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūru
daudzveidību.
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Sagaidāms, ka programmas vispārējais stratēģiskais mērķis tiks sasniegts, īstenojot šo divu
prioritāšu projektus:
1. prioritāte — ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana;
2. prioritāte — kopēji izaicinājumi.
Prioritātes ir iedalītas atbalsta virzienos, kas ir sīkāk raksturoti 2.1.1.2.4. punktā „Darbību
veidi”.
Programma finansē darbības, kurām ir skaidri izteikts pārrobežu raksturs vai arī ir nolūks
tādu saglabāt, un risina tikai tādus jautājumus, kuru risināšanā jāiesaista vismaz divas
robežpuses. Programma ir būtisks papildinājums esošajām un paredzamajām
nacionālajām, reģionālajām un sektoru iniciatīvām, kas aptver Programmas teritorijas
daļas. Programma piešķir šīm iniciatīvām pārrobežu dimensiju, skatoties uz programmas
jomas attīstību no visaptverošas sociāli ekonomiskas, vides un kultūras perspektīvas.

1.5. Finanšu asignējums
Projektiem piešķirtā kopējā provizoriskā summa šajā projektu pieteikumu konkursā ir
8 000 000 eiro. Kopīgajai uzraudzības komitejai ir tiesības nepiešķirt visus pieejamos
līdzekļus.
Subsīdiju lielums
Šajā projektu pieteikumu konkursā piešķirto subsīdiju apmērs ir:
•

subsīdijas minimālā summa: 50 000 eiro;

•

subsīdijas maksimālā summa: 2 000 000 eiro;

•

maksimālā subsīdijas summa 1. prioritātes 1.5. atbalsta virzienam „Sociālkultūras
tīklojumu un sabiedrības attīstības veicināšana” ir 300 000 eiro.

Subsīdija nedrīkst pārsniegt 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Ne mazāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir pieteikumu
iesniedzēja un partnera (-u) līdzfinansējums, un tas tiek finansēts no pašu resursiem vai no
avotiem, kas nav Eiropas Kopienas budžets vai Eiropas Attīstības fonds. Pieteikuma
iesniedzēja un partneru pienākums ir līdzfinansēt projektu. Lēmumu par ieguldījumu
summām pieņem pieteikuma iesniedzējs un tā partneri, un šo summu provizoriskais
sadalījums starp tiem ir jānorāda pieteikuma formā un partnerības paziņojumā.

2. PIRMĀ PROJEKTU PIETEIKUMU KONKURSA NOTEIKUMI
Šajās vadlīnijās ir izklāstīti atbilstoši pieteikumu konkursam finansējamo projektu
iesniegšanas, atlases un īstenošanas noteikumi saskaņā ar Praktiskās Eiropas Kopienas
ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatas (PRAG) noteikumiem par šo pieteikumu
konkursu.
PRAG
ir
pieejama
šajā
tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index
_en.htm.
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2.1. Atbilstība
2.1.1. Atbilstības kritēriji
Ir trīs atbilstības kritēriju kopumi, kas attiecas uz:
-

pieteikumu iesniedzējiem, kuriem ir tiesības pieprasīt subsīdiju (Vadlīniju 2.1.1.1. punkts),
un to partneriem (Vadlīniju 2.1.1.1. punkts);

-

projektiem, kuriem var piešķirt subsīdiju (Vadlīniju 2.1.1.2. punkts);

-

izmaksu veidiem, kurus
2.1.2. punkts).

var

ņemt

vērā,

nosakot

subsīdijas

summu

(Vadlīniju

2.1.1.1. Pieteikumu iesniedzēju un partneru atbilstība
(1) Subsīdiju var pieprasīt pieteikumu iesniedzēji un partneri, kas:
a) ir juridiskas personas un
b) ir bezpeļņas, un
c) pieder šādiem organizāciju veidiem:
- nacionālās un reģionālās institūcijas;
- decentralizētas struktūras partnervalstīs, piemēram, reģioni, departamenti un
pašvaldības;
- kopuzņēmumi, ko ir izveidojušas partnervalstis un reģioni, un Kopiena;
- ir starptautiskas organizācijas 1 , ieskaitot reģionālas organizācijas, ANO struktūras,
departamenti un misijas, starptautiskās finanšu iestādes un attīstības bankas, ja tās
sniedz savu ieguldījumu Programmas mērķu īstenošanai;
- Eiropas Savienības aģentūras;
- publiskas vai daļēji valsts personas, vietējās pašvaldības vai administrācijas un to
apvienības;

- turpmāk minētās nevalstiskās institūcijas:
 nevalstiskas organizācijas;
 organizācijas, kas pārstāv nacionālās un/vai etniskās minoritātes;
 vietējo iedzīvotāju grupas un tirgotāju asociācijas;
 kooperatīvi, arodbiedrības, organizācijas, kas pārstāv ekonomiskās un
sociālās intereses;
 vietējās organizācijas (ieskaitot organizāciju
decentralizētā reģionālā sadarbībā un integrācijā;

tīklus),

kas

darbojas

1 Starptautiskās organizācijas ir starptautiskas sabiedriskā sektora organizācijas, kas ir izveidotas,

noslēdzot starpvaldību nolīgumus, kā arī šo organīzāciju izveidotās specializētās aģentūras; arī
Sarkanā Krusta Starptautiskā komiteja (ICRC) un Starptautiskā Nacionālo Sarkanā Krusta un
Sarkanā Pusmēness biedrību federācija, Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Investīciju
fonds (EIF) ir uzskatāmas par starptautiskām organizācijām.

Vadlīnijas
8. lapa no 54

pieteikumu

iesniedzējiem,

versija

1.0

„ Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI PS programma”
pieteikumu konkurss

Pirmais projektu

 patērētāju organizācijas, sieviešu un jauniešu organizācijas, izglītības, kultūras
izpētes un zinātnes organizācijas;
 universitātes;
 pārrobežu asociācijas, nevalstiskas asociācijas un neatkarīgi fondi.
Partneri var būt arī organizācijas, kas atbilst pieteikumu iesniedzēju prasībām, bet ir daļēji
rūpnieciskas vai komerciālas, taču ir nodibinātas ar konkrētu mērķi apmierināt sabiedrības
vajadzības un:
 ko galvenokārt finansē valsts vai reģionālās, vai pašvaldību iestādes vai citi publisko
tiesību subjekti;
 vai ko pārrauga minētie subjekti;
 vai kuru valdē, pārvaldē vai uzraudzības padomē vairāk nekā pusi locekļu ieceļ valsts,
reģionālās vai pašvaldību iestādes vai citi publisko tiesību subjekti;
 un ir dibināti nekomerciālu darbību īstenošanai;
un
d) atrodas 2 (ir reģistrēti vai kam ir reģistrēta pārstāvniecība/struktūrvienība 3 ) Programmas
teritorijā:
1. karte. Programmas teritorija

2 Organizācijas statūtiem vai līdzvērtīgiem dokumentiem atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem ir

jāliecina, ka organizācija ir dibināta saskaņā ar Programmas partnervalsts nacionālajos tiesību
aktos noteikto kāŗtību. Līdz ar to juridiska persona, kuras statūti vai līdzvērtīgi dokumenti atbilstoši
nacionālajiem likumdošanas aktiem ir sagatavoti citā valstī, nav uzskatāma par atbilstošu vietējo
organizāciju, pat ja statūti vai līdzvērtīgi dokumenti atbilstoši nacionālajiem likumdošanas aktiem ir
reģistrēti uz vietas vai ir noslēgts „Saprašanās memorands”. Šis nosacījums neattiecas uz
starptautiskajām organizācijām.

3 Organizācijas vai tās reģistrētās pārstāvniecības/struktūrvienības atbilstība ir jāpierāda, uzrādot

reģistrācijas apliecību vai līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši nacionālajiem likumdošanas aktiem.
Dokumentā jābūt norādītam, ka organizācija vai pārstāvniecība/struktūrvienībair reģistrēta vai
darbojas Programmas teritorijā. Izņēmums attiecībā uz reģistrācijas prasībām attiecas tikai uz
starptautiskajām organizācijām.
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Latvija: Latgales reģions;
Lietuva: Utenas, Viļņas un Alitas apgabali;
Baltkrievija: Grodņas un Vitebskas apgabali;
un Programmas 4 piegulošajās teritorijās:
Lietuva: Kauņas un Paņevežas apgabali;
Baltkrievija: Minskas un Mogiļevas apgabali, Minskas pilsēta;
un
e) ir tieši atbildīgi par projekta sagatavošanu un pārvaldību kopā ar saviem
partneriem, nedarbojoties kā starpnieki.
Pieteikumu un subsīdiju skaits vienam pieteikuma iesniedzējam
Šajā projektu pieteikumu konkursā vienam pieteikuma iesniedzējam var piešķirt ne vairāk
kā vienu subsīdiju vienas prioritātes ietvaros.
Pieteikuma iesniedzējs var vienlaikus būt partneris citos pieteikumos.
Partneri var piedalīties vairāk nekā vienā pieteikumā.
Pieteikumu iesniedzēju pienākums ir sadarboties ar partneriem saskaņā ar turpmākajiem
noteikumiem.
Partnerībai noteiktās prasības

4 Piegulošajām teritorijām piešķiramie līdzekļi nedrīkst pārsniegt 20% no Programmas kopējiem

izdevumiem.
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Partnerību veido vismaz viena organizācija no Programmas teritorijas Lietuvā un/vai
Latvijā un vismaz viena organizācija no Programmas teritorijas Baltkrievijā. Viena no šīm
organizācijām rīkojas kā pieteikuma iesniedzēja (un kļūst par subsīdijas saņēmēju pēc
Subsīdijas līguma parakstīšanas), bet cita (-as) — kā partnere (-es). Projektā var piedalīties
ne vairāk kā 15 organizācijas (pieteikuma iesniedzēju ieskaitot).
Katrs partneris, kurš ir iecerējis piedalīties projektā, paraksta partnerības paziņojumu (skatīt
šo Vadlīniju 2.2.2. punktu), kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu, un partnerības līgumu, kas
jāiesniedz pirms Subsīdijas līguma parakstīšanas. Partnerības līgums nav Subsīdijas līguma
daļa vai pielikums.
Partneri piedalās projekta sagatavošanā un īstenošanā, un izmaksas, kas tiem rodas, tiek
attiecinātas tādā pašā veidā kā izmaksas, kas rodas pieteikuma iesniedzējam (subsīdijas
saņēmējam).
Sabiedrotie
Papildus arī citām organizācijām ir tiesības iesaistīties projektā kā sabiedrotajiem.
Sabiedrotie nav partneri, un tiem nav jāparaksta partnerības paziņojums un partnerības
līgums. Sabiedrotie aktīvi darbojas projektā, bet nesaņem subsīdijas līdzekļus, izņemot
komandējuma vai ceļa izdevumus. Sabiedrotajiem nav jāpakļaujas šo Vadlīniju
2.1.1.1. punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Sabiedrotie ir jāmin pieteikuma formas
attiecīgajā sadaļā. Sabiedroto pienākums ir iesniegt apstiprinājuma vēstuli, izskaidrojot
savu lomu projektā.
Lūdzu, ievērojiet, ka sabiedrotie netiek ņemti vērā, novērtējot partnerības atbilstību
prasībām.
(2) Potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem un partneriem nav atļauts piedalīties projektu
pieteikumu konkursā vai saņemt subsīdijas, ja uz tiem ir attiecināma kāda no situācijām,
kas ir izklāstītas Praktiskās Eiropas Kopienas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatas
2.3.3. punktā
(pieejama
šajā
tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm):
a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību izskata tiesa, tie ir vienojušies ar
kreditoriem, apturējuši saimniecisko darbību, šī darbība ir prasības priekšmets tiesā, vai
iestājusies analoga situācija, ko nosaka attiecīgās valsts tiesību aktos vai noteikumos
paredzēta līdzīga procedūra;
b) tie ir notiesāti par nodarījumu saistībā ar profesionālo darbību ar tiesas spriedumu, kam
ir res judicata spēks (t. i., kuru nevar pārsūdzēt);
c) tie ir atzīti par vainīgiem smagā profesionālās darbības pārkāpumā, kas pierādīts ar
jebkādiem līdzekļiem, kuru izmantošanu Līgumslēdzēja iestāde var pamatot;
d) tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas maksājumiem vai
nodokļu maksājumiem saskaņā ar tiesību normām valstī, kurā tie reģistrēti, vai saskaņā
ar tiesību normām Līgumslēdzējas iestādes valstī vai valstī, kurā ir jāveic līgumsaistību
izpilde;
e) uz tiem attiecas spriedums ar res judicata spēku par krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos
noziedzīgā organizācijā vai citu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienas finansiālajām
interesēm. Šādas darbības ietver:
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i.

krāpšanas gadījumus, kā minēts ar Padomes 1995. gada 26. jūlija Aktu sagatavotās
Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. pantā;

ii.

korupcijas gadījumus, kā minēts ar Padomes 1997. gada 26. maija Aktu
sagatavotās Konvencijas par Eiropas Kopienu amatpersonu vai Eiropas Savienības
dalībvalstu amatpersonu korupcijas apkarošanu 3. pantā;

iii.

dalību noziedzīgā organizācijā, kā noteikts Padomes Vienotās rīcības 98/733/JHA
2. panta 1. punktā;

iv.

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumi, kā noteikts Padomes Direktīvas
91/308/EEK 1. pantā;

f) uz tiem pašlaik attiecas administratīvā sankcija, kā noteikts Finanšu Regulas (BUDŽETS)
96. panta 1. punktā/Finanšu Regulas 99. pantā (10. EAF).
Līgumus nav atļauts slēgt ar pieteikumu iesniedzējiem, kuri pieteikuma iesniegšanas un
līguma slēgšanas procedūras laikā:
1. ir pakļauti interešu konfliktam;
2. ir vainīgi nepatiesas informācijas sniegšanā, kuru ir pieprasījusi Līgumslēdzēja iestāde
kā nosacījumu dalībai līguma slēgšanas procedūrā, vai neiesniedz prasīto informāciju;
3. ir jāizslēdz no iepirkuma konkursa procedūras atbilstoši kādam no iepriekš minētajiem
a)–f) nosacījumiem.
Parakstot pieteikuma formā iekļauto pieteikuma iesniedzēja paziņojumu, pieteikumu
iesniedzēji apliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no šīm situācijām.

2.1.1.2.

Projektu atbilstība

2.1.1.2.1. Ilgums
Projekta plānotais ilgums (īstenošanas laikposms) nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
Pienācīgi pamatotos gadījumos projekta īstenošanas laikposmu var pagarināt ar Kopīgās
vadības iestādes lēmumu.

2.1.1.2.2. Vieta
Projektiem ir jānotiek Programmas darbības teritorijā (lūdzam skatīt šo Vadlīniju 2.1.1.1.
punktu). Izņēmuma gadījumos un ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai,
projekta darbības daļēji var notikt citos reģionos ārpus Programmas darbības teritorijas. Šīs
darbības ir jāuzskaita apstiprinātajā pieteikuma formā; ja projekta īstenošanas laikā
partneri lemj, ka ir nepieciešams veikt darbību vai kādu darbības daļu ārpus programmas
darbības teritorijas, subsīdijas saņēmējam ir jāsaņem KVI iepriekšēja atļauja.

2.1.1.2.3. Projektu veidi
Projektiem ir jāatbilst vienam no trīs veidiem:
a) integrēts projekts, kurā katrs partneris savā teritorijā veic daļu no darbībām, kas veido
kopējo projektu;
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b) simetrisks projekts, kurā līdzīgas darbības tiek vienlaikus veiktas Latvijas un/vai Lietuvas
darbības teritorijā un Baltkrievijas darbības teritorijā;
c) vienkāršs projekts, kas tiek īstenots galvenokārt vai pilnīgi Latvijas un/vai Lietuvas
darbības teritorijā vai Baltkrievijas darbības teritorijā, bet tiek īstenots visu vai dažu
kopīgajā darbības programmā iesaistīto partneru labā.
Projektiem ir jābūt nekomerciāliem. Ne pieteikumu iesniedzējiem, ne partneriem nav
atļauts gūt peļņu no subsīdijas. Uz darbībām Latvijā un Lietuvā nedrīkst attiekties valsts
palīdzība.

2.1.1.2.4. Darbību veidi
Turpmāk tiek sniegti piemēri darbībām, kuras ir iespējams finansēt šī projektu pieteikumu
konkursa ietvaros, atbilstoši katrai prioritātei un atbalsta virzienam:
1. prioritāte. Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana
1. prioritātes mērķis ir veicināt sadarbību, sekmējot cilvēku un organizāciju no reģioniem un
sektoriem kopdarbību, lai radītu iespēju attīstīt reģiona stiprās puses. Tas dos ieguldījumu
ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un palīdzēs veicināt sadarbību indivīdu līmenī.
Atbalsta virzieni

Iespējamās darbības

1.1 Sociāli ekonomiskās attīstības
veicināšana un uzņēmējdarbības
atbalstīšana

• Uzņēmējdarbības attīstība un uzņēmējdarbības
institūciju sadarbība, mazo un vidējo uzņēmumu
(MVU) un tirdzniecības attīstība
• Kopīgas
iniciatīvas
struktūrām MVU

starpniecības

atbalsta

• Uzņēmēju kontaktu un sadarbības tīklu izstrāde
• Kopēja
īpašo
programmu
izstrāde,
lai
apmierinātu
uzņēmējdarbības
vajadzības,
apmainītos ar uzņēmējdarbības zināšanām un
pieredzi
• Pētniecības
un
attīstības/inovāciju
tīklu
nostiprināšana, veicinot labāku saikni ar
uzņēmumiem, zinātības sekmēšanu un apmaiņu
• Kopīgas darbības pārrobežu darba tirgus un ar
to saistīto nodarbinātības pasākumu uzlabošanā
(nodarbinātības apstākļu uzlabošana, atbalsts
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanai
darba tirgos utt.)
• Sociāli
ekonomiskie
projekti/iniciatīvas,
apmierinātu vietējās sabiedrības vajadzības
1.2 Vietējās
un
reģionālās
stratēģiskās
attīstības
un
plānošanas uzlabošana

lai

• Kopīgās attīstības un plānošanas jēdzienu
identifikācija un sagatavošana pārrobežu līmenī
ar nolūku uzlabot reģiona konkurētspēju
• Atbalsts vietējās un reģionālās attīstības
plānošanā, ko kopīgi veic pārrobežu partneri
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• Administratīvās
kapacitātes
stiprināšana
stratēģiskai attīstībai un plānošanai, atbalsts
kopēju stratēģiskās plānošanas dokumentu
īstenošanas uzraudzībai
1.3.
Pārrobežu
pieejamības
uzlabošana, attīstot transporta un
komunikāciju tīklus un ar tiem
saistītos pakalpojumus

• Neliela
apjoma
investīcijas
transporta/komunikāciju infrastruktūrā, kas ved
robežas virzienā un/vai atrodas robežas tuvumā
• Transporta/komunikāciju attīstības pētījumu un
plānu sagatavošana un īstenošana
• Kopēji pasākumi ar mērķi uzlabot pieejamību,
integrēt
dažādus
transporta
veidus
un
nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti
• Kopēji pasākumi ar mērķi uzlabot satiksmes
drošību un ieviest videi draudzīgus risinājumus
• Neliela apjoma investīcijas transporta /
komunikāciju / loģistikas infrastruktūrā / atbalsta
pakalpojumos, kas ved robežas virzienā un/vai
atrodas robežas tuvumā

1.4.
Kultūras
un
vēsturiskā
mantojuma
saglabāšana
un
popularizēšana,
pārrobežu
tūrisma veicināšana

• Kultūras/vēsturiskās/tūrisma infrastruktūras un
kultūras
mantojuma/tūrisma
objektu
ar
pārrobežu
nozīmību
atjaunošana
nelielā
mērogā
• Kopīgi kultūras un vēstures pētījumi un izpētes
darbības, kopēju kultūras un vēstures pieminekļu
un/vai objektu datu bāzu izveide
• Pārrobežu tūrisma maršrutu attīstīšana, jaunu
tūrisma pakalpojumu sagatavošana, kopīgas
tūrisma stratēģijas, apmaiņas un pieredzes
veicināšana, jaunu kontaktu izveide tūrisma
jomā

1.5. Sociālkultūras tīklojumu un
sabiedrības attīstības veicināšana

• Kopīgi projekti vietējo un reģionālo iedzīvotāju
iniciatīvu popularizēšanai, piemēram, vietējās
demokrātijas attīstīšana, sociālā iesaistīšana,
sociālo pakalpojumu nodrošināšana, vienlīdzīgu
iespēju veicināšana, minoritāšu integrēšana,
plašāka mēroga ieinteresēto personu iesaistes
veicināšana lēmumu pieņemšanas procesos
• Kompetences veidošana un sadarbība starp
dažādu līmeņu vietējām un reģionālām
institūcijām
un
NVO,
kopēju
iniciatīvu
veicināšana, e-pakalpojumu attīstīšana
• Kopīgi projekti lauku attīstības veicināšanai
• Sadarbības tīklu veidošana starp sabiedrībām
• Kopīgi pārrobežu kultūras un sporta ilgtermiņa
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pasākumi
• Kopīgu stratēģiju un pārrobežu pasākumu
īstenošana, vizītes un pieredzes apmaiņa
cilvēkresursu
attīstīšanas,
sporta,
kultūras,
veselības, izglītības un sociālajā jomā
• Jaunatnes
sadarbība
(skolēnu/studentu
apmaiņas, vasaras nometnes utt.)
• Iedzīvotāju interešu grupu sadarbības pasākumi
2. prioritāte. Kopējie izaicinājumi
2. prioritātes mērķis ir uzlabot vides apstākļus, risināt dažādus jautājumus sociālajā, izglītības
un veselības jomā. Tā attiecas uz kopējiem izaicinājumiem un sniedz ieguldījumu drošu
robežu nodrošināšanā.
Atbalsta virzieni

Iespējamās darbības

2.1. Vides un dabas resursu
aizsardzība un ilgtspējīga attīstība

•

Neliela apjoma vides infrastruktūras attīstīšana /
uzlabošana

•

Kopīga vides resursu, aizsargājamo teritoriju un
ekoloģisko koridoru uzraudzība un pārvaldība,
pārrobežu sistēmu ieviešana apmaiņai ar vides
datiem

•

Kopīgi projekti, kas vērsti uz saimnieciskās
darbības (piemēram, lauksaimniecības, tūrisma
infrastruktūras)
radītā
piesārņojuma
samazināšanu

•

Kopīgi pasākumi „dzeļošo mušu” problēmas
risināšanai
Vides standartu ieviešana

•
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•

Stratēģijas/pilotprojekti
rekultivācijai

•

Kopīgi
pasākumi
atjaunojamās
popularizēšanā un izmantošanā

•

Energotaupības
izstrāde

•

Kopīgi pasākumi vides riska pārvaldības
uzlabošanā; vides organizāciju sadarbības
veicināšana un vietējās un reģionālās gatavības
paaugstināšana dabas un vides katastrofu
gadījumos

•

Sabiedriskās kampaņas ar mērķi uzlabot
iedzīvotāju informētību vides jautājumos

•

Kopīgi pasākumi, kas vērsti uz dabas resursu
aizsardzību
un
ilgtspējīgu
izmantošanu
(piemēram, pārrobežu tūrisma infrastruktūra,
vispārējās sabiedrības dabiskās vides kvalitātes
iesniedzējiem,

piesārņoto

stratēģiju

un

versija

vietu
enerģijas

aprīkojuma
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uzlabošana)
2.2. Izglītības, veselības un sociālā
sektora attīstības veicināšana

•

•

•

Kopīgi pasākumi Černobiļas katastrofas seku
novēršanai

•

Kopīgi pasākumi ar mērķi uzlabot izglītības,
veselības un sociālos pakalpojumus, sadarbību
starp institūcijām, kas sniedz šos pakalpojumus,
un profesionāļiem
Kopīgas stratēģijas/pilotprojekti par sociālo
palīdzību/pielāgošanos
neaizsargātiem
un
vecākiem cilvēkiem, invalīdiem, bāreņiem un
pamestiem bērniem

•

2.3.
Ar
robežšķērsošanas
punktiem saistītās infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošana

2.4. Robežas pārvaldības un
muitas procedūru uzlabošana

•

Neliela apjoma investīcijas robežšķērsošanas
(kontroles, muitas, veterinārajā/fitosanitārajā)
infrastruktūrā

•

Neliela apjoma investīcijas ar robežšķērsošanu
saistītajās termināļu un loģistikas telpās un citā
infrastruktūrā (automobiļu stāvvietās, sanitārajās
telpās autovadītājiem utt.)

•

Neliela apjoma investīcijas robežšķērsošanas
vietu aprīkojuma modernizācijā

•

Kopīgi pasākumi vietēja līmeņa robežakontrolē
un muitas administrācijā ar mērķi uzlabot robežu
drošību un pārvaldību
Kopīgi pasākumi pret organizēto noziedzību un
nelegālo migrāciju

•

2.1.1.3.

Sadarbība infekcijas slimību un atkarības no
alkohola/narkotikām, smēķēšanas profilaksē,
uzraudzībā un ārstēšanā
Kopīgi
pasākumi
ar
mērķi
paaugstināt
sabiedrības informētību un zināšanas un
popularizēt veselīgu dzīvesveidu

•

Kopīgi glābšanas pasākumi

•

Apmācības, pieredzes apmaiņa un kontaktu
izveide
starp
robežkontroles
un
muitas
administrācijām (tostarp vietējā līmenī)

Neatbilstoši projekti

Programmai neatbilst šādi projekti:
•

projekti, kuru tiešais mērķis ir komerciālas vai peļņu nesošas darbības Latvijā un Lietuvā
un uz kuriem attiecas valsts palīdzība;

•

projekti, kas ir saistīti tikai vai galvenokārt ar individuālu dalības sponsorēšanu darba
grupās, semināros, konferencēs un kongresos;
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•

projekti, kas ir saistīti tikai vai galvenokārt ar individuālas dalības sponsorēšanu studijās
vai mācību kursos;

•

politiska, ideoloģiska vai reliģiska rakstura projekti;

•

pilnībā akadēmiska rakstura un vērst uz izpēti;

•

kas vērst tikai un vienīgi uz tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehnisko dokumentu
sagatavošanu;

•

kas jau saņēmuši finansējumu citu EK
kādiem citiem avotiem.

iniciatīvu

ietvaros, no citiem donoriem vai

Apakšsubsīdiju piešķiršana
Programma neatļauj apakšsubsīdiju piešķiršanu.

2.1.1.4.

Izmaksu attiecināšana

Attiecībā uz subsīdiju var ņemt vērā tikai attiecināmās izmaksas. Projekta budžets ir gan
tāme, gan „attiecināmo izmaksu” maksimālā summa. Ņemiet vērā, ka attiecināmo
izmaksu pamatā ir jābūt reālām izmaksām, kuras pamatotas ar apliecinošiem
dokumentiem (izņemot uzturēšanās izmaksas un netiešās izmaksas, kurām piemēro vienotu
likmi).
Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas faktiski rodas subsīdijas saņēmējam un/vai tā
partneriem un kas atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:
a) tās ir radušās projekta īstenošanas laikā, kā noteikts Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu
2. pantā, izņemot izmaksas, kas ir saistītas ar gala ziņojumiem, izdevumu pārbaudi un
projekta vērtēšanu, neatkarīgi no brīža, kad subsīdijas saņēmējs un/vai tā partneri ir
faktiski veikuši norēķinu; ir atļauts ierosināt procedūras par tiesību piešķiršanu slēgt
apakšlīgumus
par
preču/pakalpojumu/darbu
lietošanu/nodrošināšanu/piegādi
projekta īstenošanas laikā, kā noteikts Subsīdijas līguma Vispārīgo noteikumu 1.3. panta
3. punktā, bet subsīdijas saņēmējs vai tā partneri nedrīkst slēgt līgumus pirms projekta
īstenošanas laikposma sākuma ar nosacījumu, ka tiek izpildīti Subsīdijas līguma IV
pielikuma nosacījumi;
b) tās ir norādītas projekta paredzētajā kopējā budžetā;
c) tās ir nepieciešamas tā projekta īstenošanai, kas ir subsīdijas priekšmets;
d) tās ir identificējamas un pārbaudāmas un — jo īpaši — ir atspoguļotas subsīdijas
saņēmēja un partneru grāmatvedības dokumentos, un ir noteiktas atbilstoši tās valsts
spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem, kurā subsīdijas saņēmējs/partneri ir
izveidots (-i), un saskaņā ar saņēmēja/partneru parasto izmaksu uzskaites praksi;
e) tās ir saprātīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības prasībām, jo īpaši
attiecībā uz ekonomijas un efektivitātes principiem.

2.1.1.5.

Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir šādas:
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•

parādi un finanšu operācijas saistībā ar parādu vai zaudējumu atmaksu;

•

maksājamu procenti;

•

izmaksu vienības, kas jau tiek finansētas no citiem avotiem;

•

zemes vai ēku iegāde, izņemot, ja tā ir nepieciešama tiešai projekta īstenošanai, un
šādā gadījumā īpašumtiesības ir jānodod gala labuma saņēmējiem un/vai vietējiem
partneriem, vēlākais, projekta beigās;

•

zaudējumi, kas izriet no valūtas maiņas;

•

nodokļi, tostarp PVN, ja vien subsīdijas saņēmējs (vai subsīdijas saņēmēja partneri)
nevar tos atgūt un spēkā esošās regulas atļauj segt nodokļus;

•

soda naudas, finansiālas sankcijas un tiesāšanās izdevumi;

•

aizdevumi trešajām personām;

•

ieguldījumi natūrā.

Ieguldījumi natūrā nav uzskatāmi par faktiskiem izdevumiem un nav attiecināmās
izmaksas. Ieguldījumus natūrā nevar uzskatīt par subsīdiju saņēmēja/partneru
līdzfinansējumu.
Projektā iesaistītā personāla izmaksas nav ieguldījums natūrā un var tikt uzskatītas par
līdzfinansējumu projekta budžetā, ja tās apmaksā subsīdijas saņēmējs vai tā partneri.
Neatkarīgi no iepriekš minētajiem nosacījumiem, ja projekta apraksts, kā ierosinājis
subsīdijas saņēmējs, paredz ieguldījumus natūrā, šādi ieguldījumi ir jānodrošina.

2.1.2. Budžets un budžeta pozīciju apraksts
Projekta budžeta detalizēts sadalījums ir jānorāda pieteikuma formas sadaļā „Budžets”. Šis
sadalījums aptver visas projekta attiecināmās izmaksas, ko veido Programmas subsīdija un
pieteikuma iesniedzēja un partneru ieguldījums. Visā budžeta sadalījumā iekļautajiem
izdevumiem ir jāatbilst Subsīdijas līguma Vispārīgo noteikumu 14. pantā minētajiem
noteikumiem par attiecināmajiem izdevumiem. Projekta budžets ir iedalīts septiņās
budžeta pozīcijās, kas savukārt iedalītas apakšpozīcijās un budžeta līnijās.
Rekomendāciju par subsīdiju piešķiršanu pastāvīgs nosacījums ir, lai pārbaudes procesā,
kas notiek pirms līguma parakstīšanas, netiktu atklātas problēmas, kuru dēļ ir jāmaina
budžets (piemēram, aritmētiskas kļūdas, neprecizitātes vai nereālistiskas izmaksas vai citas
neattiecināmas izmaksas). Pārbaude var būt pamats lūgumam precizēt budžetu, un KVI
var pieprasīt izmaiņas vai samazinājumus, lai novērstu kļūdas vai neprecizitātes. Subsīdijas
summa un līdzfinansējuma procentuālā attiecība labojumu dēļ nedrīkst palielināties, un
līdzfinansējuma procentuālajai attiecībai pēc budžeta pārbaudēm un izmaiņām ir jābūt
tādai pašai kā projekta sākotnējā budžetā. Tādēļ pieteikuma iesniedzēja interesēs ir
iesniegt saprātīgu un ekonomisku budžetu.
Budžetā var iekļaut šādas attiecināmās izmaksas:
Budžeta 1. pozīcija „Cilvēkresursi”
Šajā budžeta pozīcijā tiek iekļautas subsīdijas saņēmēja un projektā iesaistīto partneru
personāla izmaksas, kas atbilst faktiskajām bruto algām, tostarp sociālās apdrošināšanas
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maksājumi un citas ar atalgojumu saistītas izmaksas; algas un izmaksas nedrīkst pārsniegt
tās algas un izmaksas, kas parasti ir subsīdijas saņēmējam vai tā partneriem, ja vien tas
netiek pamatots, parādot, ka tas ir būtiski projekta īstenošanai. Projektā iesaistītā
personāla izmaksas nav ieguldījums natūrā un var tikt uzskatītas par līdzfinansējumu
projekta budžetā, ja tās sedz subsīdijas saņēmējs vai tā partneri.
Personāls, tostarp tieši projektam algoti darbinieki, strādā uz darba līgumu pamata. Citus
darbiniekus, kas jau strādā organizācijā uz darba līgumu pamata, projektā var iesaistīt ar
organizācijas vadītāja rīkojumu.
Projektā iesaistīto valsts ierēdņu darbs, kas ir novērtēts naudas izteiksmē, arī var tikt
attiecināts uz projektu kā pieteikuma iesniedzēja un/vai partneru pašu ieguldījums.
Katra persona, kas strādā projektā, aizpilda darba laika uzskaites tabulu, kurā norāda
nostrādātās stundas un izpildītos uzdevumus un kuru paraksta attiecīgā persona un to
uzraugošais darbinieks.
Budžetā nav jānorāda darbinieku vārdi, tikai amati.
Piezīme. Šajā budžeta pozīcijā nedrīkst iekļaut ārējos apakšuzņēmējus. Visi konsultanti (gan
juridiskās personas, gan fiziskās personas), kas strādā uz pakalpojumu līgumu pamata, ir
jāiekļauj budžeta 5. pozīcijā „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”.
Budžeta 2. pozīcija „Ceļojumi”
Šeit tiek iekļauti ceļojuma izdevumi, kas rodas, dodoties uz pasākumiem un notikumiem,
kas ir saistīti ar projektu. Ceļojuma izdevumos tiek iekļauta maksa par transportu, tostarp
maksa par braucienu ar lidmašīnu, vilcienu vai autobusu, maksa par automobiļa īri vai
degvielas izmaksas un izmaksas, kas ir saistītas ar ceļa izdevumiem (apdrošināšana, vīzas,
degviela utt.). Attiecināmās izmaksas ir tikai projektā iesaistītā personāla un pasākuma
dalībnieku ceļa izdevumi. Ir jāizvēlas visekonomiskākais ceļošanas veids (ekonomiskā
klase). Automobiļa lietošanai ir jābūt attaisnotai un ekonomiski efektīvai.
Šajā budžeta pozīcijā ir jāiekļauj arī komandējuma izmaksas. Komandējuma izmaksas tiek
segtas par komandējumu ārzemēs un subsīdijas saņēmēja/partnera mītnes zemē, ja ir
nepieciešama nakšņošana. Komandējuma izmaksas ir atļautas tikai projektā iesaistītajiem
darbiniekiem, kuri ir minēti budžeta 1. pozīcijā „Cilvēkresursi”, sabiedroto un partneru
personālam, un pasākuma dalībniekiem. Komandējuma izmaksas sedz maksu par
izmitināšanu, ēdināšanu, vietējos ceļa izdevumus komandējuma vietā un papildu
izdevumus.
Komandējuma izmaksu un piemērojamo likmju aprēķina pamatā ir jābūt parastajām
komandējuma izmaksām un spēkā esošajām likmēm organizācijā, ņemot vērā valsts
tiesību aktus, tāpat arī aprēķins nedrīkst pārsniegt EK publicētos komandējuma izmaksu
griestus līguma parakstīšanas brīdī
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).
Ārējo ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas ir jāiekļauj viņu pakalpojumu līgumos, kas ir
minēti budžeta 5. pozīcijā.
Dalībnieku ceļa un komandējuma izmaksas jāapliecina ar dokumentiem, t. i., dalībnieku
sarakstu ar parakstiem par katru dienu, ielūgumiem, reģistrācijas sarakstiem, pasākuma
darba kārtību utt.
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Piezīme. Dalībnieku, kuri nav partneru darbinieki vai sabiedrotie, izmaksas par dalību
pasākumā var tikt segtas tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka viņu dalība ir nepieciešama
projekta mērķu sasniegšanai un viņi aktīvi sniedz ieguldījumu projekta darbībās, piemēram,
darbojas kā ziņotāji, darba grupas dalībnieki, īpaša mērķgrupa, kuras izvēle ir skaidri
jāidentificē un jādokumentē.
Budžeta 3. pozīcija „Aprīkojums un piegādes”
Aprīkojuma izmaksas (iegāde vai īre) nedrīkst pārsniegt parastās tirgus cenas. Aprīkojuma
un transportlīdzekļu iegāde/īre tiek veikta saskaņā ar konkursa procedūru, kas ir izklāstīta
Subsīdijas līguma IV pielikumā. Šajā pozīcijā drīkst iekļaut tikai aprīkojumu, kas ir
nepieciešams projekta darbību īstenošanai.
Budžeta 4. pozīcija „Tiešās administratīvās izmaksas (vietējais birojs)”
Šajā budžeta pozīcijā tiek iekļautas izmaksas par biroju, kas tiek īpaši nomāts projektam vai
tiešās administratīvās (biroja ekspluatācijas) izmaksas, kas tiek tieši attiecinātas uz projektu.
Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķa biroja noma ir drīzāk ārkārtējs gadījums, un nomas
nepieciešamībai ir jābūt skaidri pamatotai. Ja netiek nomāts atsevišķs birojs, biroja nomas
maksas daļu var iekļaut budžeta 10. pozīcijā „Netiešās administratīvās izmaksas”, ja
subsīdijas saņēmējs un/vai partneri jau nomā biroju savām pašreizējām darbībām.
Budžeta 5. pozīcija „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”
Šajā budžeta pozīcijā drīkst iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir pilnībā vai daļēji iekļautas
apakšuzņēmumu līgumos (t. i., līgumos, kurus subsīdijas saņēmējs/partneri ir noslēguši ar
trešajām organizācijām/ārējo pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā attiecīgās iepirkuma
konkursa procedūras). Šādas izmaksas var būt, piemēram, saistītas ar konsultantiem,
pētījumiem, publikācijām un revīzijām, rakstveida tulkojumiem, kā arī pasākuma
organizatoriskās izmaksas (piemēram, telpu īre, ēdināšana, tulkošana, materiālu
drukāšana) utt. Šajā budžeta pozīcijā tiek iekļautas arī ārējo līgumdarbinieku izmaksas par
projekta vadību.
Ārējo pakalpojumu sniedzēju komandējuma/ceļa izmaksas budžeta 5.1. pozīcijā „Ārējie
eksperti” ir jāiekļauj viņu līgumos. Budžetā netiek minēti konsultantu vārdi, tikai uzdevumi, jo
konsultantu/ekspertu atlase tiek veikta saskaņā ar konkursa procedūrām, kas ir izklāstītas
Subsīdijas līguma IV pielikumā. Lūdzam ņemt vērā, ka, ja tiek plānots slēgt
apakšuzņēmumu līgumus ar lektoriem, ar viņiem noslēgtie līgumi ir jāmin atsevišķi budžeta
līnijā 5.1. „Ārējie eksperti”.
Tādas izmaksas kā maksa bankai par projekta konta apkalpošanu, izmaksas par bankas
pārskaitījumiem un bankas garantijas var iekļaut budžeta 5.6. līnijā „Finanšu pakalpojumi”,
ja tas nepieciešams.
Budžetā katram projektam ir jāparedz izmaksas par izdevumu pārbaudi, par pamatu
ņemot tirgus likmes.
Neiekļaujiet izmaksas budžetā atkārtoti, piemēram, neiekļaujiet sadaļā „Komandējuma
izmaksas konferences dalībniekiem” daļu no komandējuma izmaksām, ja budžetā jau ir
iekļautas konferences dalībnieku ēdināšanas izmaksas.
Budžeta 6. pozīcija „Darbi (infrastruktūra)”
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Šajā budžeta pozīcijā ir jāiekļauj izmaksas par darbiem, kas ir saistīti ar būvniecību,
renovāciju, infrastruktūras ierīkošanu un būvniecības uzraudzīšanu. Subsīdijas saņēmēja
pienākums ir sniegt budžetā darbu un izmaksu detalizētu aprakstu. Detalizēts darbu un
izmaksu sadalījums ir jāsniedz pirms Subsīdijas līguma parakstīšanas.
Visiem līgumiem ir stingri jāatbilst konkursa procedūrām, kas ir izklāstītas Subsīdijas līguma
IV pielikumā.
Budžeta 8. pozīcija „Rezerves neparedzētiem gadījumiem”
Projekta budžetā drīkst iekļaut neparedzēto izdevumu pozīciju, kas nepārsniedz 5% no
tiešajām attiecināmajām izmaksām. To var izmantot tikai ar KVI iepriekšēju rakstveida
atļauju.
Budžeta 10. pozīcija „Netiešās administratīvās izmaksas”
Netiešās administratīvās izmaksas ir saistītas ar biroja ekspluatāciju atbilstoši projekta
mērķiem. Netiešās izmaksas ir izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta darbībām, bet ir
nepieciešamas projekta veiksmīgai administrēšanai. Tām jābūt izrēķinātām balstoties uz
procentuālā vai proporcionalitātes pamata saskaņā ar pamatotu un skaidru metodi.
Netiešās administratīvās izmaksas (pieskaitāmās izmaksas), kas rodas, īstenojot projektu,
var būt attiecināmas balstoties uz vienotu likmi.
Netiešās administratīvās izmaksas, kas rodas, īstenojot projektu, var būt attiecināmas
balstoties uz vienotu likmi, kas nepārsniedz 7% no kopējām attiecināmajām tiešajām
izmaksām.
Netiešās izmaksas ir attiecināmas, ja tajās nav iekļautas izmaksas, kas attiecas uz citu
budžeta pozīciju. Ja pieteikuma iesniedzējs/partneris saņem darbības subsīdiju, kas tiek
finansēta no Kopienas budžeta, ierosinātajā projekta budžetā nav atļauts iekļaut netiešās
izmaksas.

2.2. Pieteikuma procedūra
2.2.1. Projekta pieteikuma dokumenti
Projektu pieteikumu konkursa pieteikuma dokumenti, kuros ir iekļauta pieteikuma forma,
Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem, subsīdijas līgums un citi attiecīgie pielikumi, ir pieejami
lejupielādēšanai Programmas tīmekļa vietnē www.enpi-cbc.eu.
Informācija pieteikuma formā ir jāsniedz skaidri, lai projektu atlases komiteja varētu
projektu objektīvi novērtēt.
Kļūdas vai būtiskas pretrunas saistībā ar norādījumos par projekta pieteikuma formu
minētajiem nosacījumiem vai būtiskas neatbilstības projekta pieteikuma formā (piemēram,
budžetā minēto summu neatbilstība pieteikuma formā minētajām summām) var būt
pieteikuma noraidīšanas iemesls.
Precizējumi tiek lūgti tikai tad, ja sniegtā informācija ir neskaidra un liedz KVI projektu
objektīvi novērtēt.
Lūdzam ņemt vērā, ka tiks vērtēta tikai projekta pieteikuma forma un nepieciešamie
pielikumi, kas ir jāaizpilda. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai šajos dokumentos tiktu iekļauta visa
nepieciešamā ar projektu saistītā informācija. Jāsūta ir tikai pieprasītie pielikumi.
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2.2.2. Pieteikuma iesniegšana
Pieteikums pilnībā ir jāiesniedz papīra formātā. Pieteikuma forma (tostarp budžets, loģiskā
ietvara matrica, pieteikuma iesniedzēja deklarācija) un provizoriskais tehniski ekonomiskais
pamatojums ir jāiesniedz arī elektroniskā veidā (saglabāti CD-ROM).
Pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz angļu valodā. 6., 7. ,8. un 9. punktā minētos
dokumentus var iesniegt latviešu, lietuviešu, krievu vai baltkrievu valodā. Ar roku rakstīti
pieteikumi netiek pieņemti.
Dokumenti papīra formātā tiek uzskatīti par oficiālo pieteikumu. Ir jāiesniedz viens
oriģināleksemplārs un viens eksemplārs kā apliecināta pareiza kopija, un abiem
eksemplāriem ir jābūt atsevišķi iešūtiem.
Pieteikuma oriģināls un kopija ir jāsašuj atsevišķi.
Uz pieteikuma oriģināla pirmās lapas ir jābūt norādei „Oriģināls”. Uz kopijas pirmās lapas ir
jābūt norādei „Kopija”.
Pieteikums un pieteikuma kopija ir jāiešuj atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem. Katra
lapa ir jānumurē. Pieteikuma un pieteikuma kopijas pēdējās lapas otrā pusē ir jānorāda
kopējais lapu skaits, parakstītāja vārds un amats, paraksts, datums un organizācijas
zīmogs. Uz kopijas pēdējās lapas papildu jābūt norādei „Kopija pareiza”.
Parakstītājs ir pieteikuma iesniedzējas organizācijas vadītājs vai viņa/viņas pilnvarots
pārstāvis.
Ja provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums ir apjoma ziņā liels, to var iešūt atsevišķi.
Pieteikumā ietilpst turpmāk minētie dokumenti.
Papīra formātā:
1. projekta pieteikuma forma (tostarp budžets, loģiskā ietvara matrica un pieteikuma
iesniedzēja deklarācija), kuru pienācīgi aizpilda, paraksta un apzīmogo pieteikuma
iesniedzējs;
2. juridiskās personas veidlapa, ko pienācīgi aizpilda un paraksta pieteikuma
iesniedzējs un iesniedz kopā ar nepieciešamajiem pavaddokumentiem;
3. partnerības paziņojumi, ko pienācīgi aizpilda, paraksta un apzīmogo katrs partneris;
4. sabiedroto apstiprinājuma vēstules, ko pienācīgi aizpilda, paraksta un apzīmogo
katrs sabiedrotais, ja tādi ir;
5. provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums projektiem, kuros kopējā summa
budžeta 3. pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” un/vai budžeta 6. pozīcijā „Darbi
(infrastruktūra”) ir vienāda ar vai pārsniedz 50 000 eiro;
6. pieteikuma iesniedzēja un katras partnerorganizācijas statūtu kopija. Šis nosacījums
neattiecas uz starptautiskajām organizācijām, kas ir parakstījušas pamatnolīgumu ar
Eiropas Komisiju. Attiecīgo pamatnolīgumu saraksts ir pieejams šajā adresē:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_or
ganisations/index_en.htm. Ja pieteikuma iesniedzējs un/vai partneris (-i) ir publiska
persona, kas ir izveidota ar likumu, ir jāiesniedz minētā likuma kopija;
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7. pieteikuma iesniedzēja un katras partnerorganizācijas nacionālajām tiesību
normām atbilstošas (ja šādas normas pastāv) reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīga
dokumenta kopija;
8. ja subsīdija pārsniedz 500 000 eiro, pieteikuma iesniedzēja ārējās revīzijas ziņojuma,

kuru ir sagatavojis apstiprināts auditors, apliecinot pieteikuma iesniedzēja pārskatus
par iepriekšējo pieejamo finanšu gadu, kopija; šis nosacījums neattiecas uz
starptautiskajām organizācijām un publiskām personām;
9. pieteikuma iesniedzēja pēdējo pārskatu (peļņas un zaudējumu pārskats un bilance

par iepriekšējo finanšu gadu, par kuru slēgti pārskati) kopija. Šis nosacījums
neattiecas uz starptautiskajām organizācijām un publiskām personām.
Pieteikuma oriģināleksemplārā jāiesniedz 1.–5. punktā nosaukto dokumentu oriģināli un 6.–
9. punktā nosaukto pieteikuma dokumentu kopijas; kopija ir oriģinālā dokumenta
fotokopija, kuras atbilstību oriģinālam ir apstiprinājis organizācijas vadītājs/pilnvarots
parakstītājs, uz katras lapas uzrakstot „Kopija pareiza”, vārdu, uzvārdu, amatu, parakstu,
datumu un organizācijas zīmogu. Pieteikuma kopētajā eksemplārā 1.–5. punktā nosauktie
dokumenti var būt oriģinālu fotokopijas, bet 6.–9. punktā nosauktie dokumenti jāapstiprina
kā pareizi, kā norādīts iepriekš.
Pieteikuma iesniedzēja organizācijas vadītājs vai viņa/viņas pilnvarots pārstāvis paraksta,
datē un ar organizācijas zīmogu apzīmogo pieteikuma iesniedzēja deklarāciju projekta
pieteikuma formā.
Attiecīgās organizācijas vadītājs vai pilnvarots pārstāvis paraksta un ar organizācijas
zīmogu apzīmogo attiecīgos pielikumus, piemēram, partnerības paziņojumu un sabiedrotā
apstiprinājuma vēstuli, un kā pareizus apstiprina attiecīgos pavaddokumentus, piemēram,
reģistrācijas apliecības, kā norādīts iepriekš.
Ja pieteikuma iesniedzēja deklarāciju un pieteikumu paraksta un pieteikuma oriģināla
kopiju vai attiecīgo pavaddokumentu kopijas apstiprina nevis organizācijas vadītājs, bet
gan viņa/viņas pilnvarots pārstāvis, ir atsevišķi jāpievieno valsts valodā un atbilstoši
nacionālajiem tiesību aktiem sagatavots pierādījums par pilnvarojumu veikt šādas
darbības.
Gan uz oriģināliem, gan minēto oriģinālu kopijām ir jābūt salasāmiem zīmogiem,
parakstiem un datumiem.
Pieteikuma elektroniskajā formātā ietilpst šādi dokumenti:
1. projekta pieteikuma forma (turpmāk tekstā — „pieteikuma forma”) (tostarp budžets,
loģiskā ietvara matrica un pieteikuma iesniedzēja deklarācija);
2. provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums.
Dokumentiem elektroniskā veidā ir jābūt tieši tādiem pašiem kā papīra formātā. Iepriekš
minētie dokumenti elektroniskā veidā ir jāiesniedz saglabāti CD-ROM vienā atsevišķā failā
(piemēram, pieteikuma formu nedrīkst sadalīt vairākos atsevišķos failos).
Dokumenti papīra formātā un elektroniskā formātā ir jāiesniedz vienā aploksnē. Uz
aploksnes ir jābūt uzrakstam „Application for the Latvia, Lithuania and Belarus Cross Border
Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument.
The first Call for Proposals. Not to be opened before the opening sessions”, norādot
pieteikuma iesniedzēja pilnu nosaukumu un adresi.
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Pieteikumi ir jāiesniedz aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē un jānosūta kā ierakstīts sūtījums,
ar privātu kurjerdienestu 5 vai jāpiegādā personīgi (piegādātājam tiek izsniegta parakstīta
un datēta kvīts par saņemšanu) uz šo adresi:
Adrese ierakstītam sūtījumam, privātam kurjerdienestam vai piegādājot personīgi:
Joint Technical Secretariat
Konstitucijos pr. 7, 24th floor,
LT-09308, Vilnius, Lithuania
Ja pieteikuma iesniedzējs sūta vairākus dažādus pieteikumus, katrs pieteikums ir jāsūta
atsevišķi.
Pieteikuma iesniedzēja pienākums ir arī līdz pieteikuma iesniegšanas beigu termiņam
nosūtīt uz e-pasta adresi information@enpi-cbc.eu paziņojumu par pieteikuma
iesniegšanu. Paziņojumā pieteikuma iesniedzējs norāda TIKAI pieteikuma iesniedzēja pilnu
nosaukumu un adresi un pieteikuma nosūtīšanas datumu. Nav jāpievieno nekādi
dokumenti attiecībā uz iesniegto pieteikumu.
Pieteikumi, kas nosūtīti citādi (piemēram, pa faksu), pēc beigu termiņa vai piegādāti uz
citu adresi, tiks noraidīti.
Pieteikumi tiek izmantoti pieteikuma iesniedzēja un partneru atbilstības vērtēšanai, kā arī
projekta kvalitātes novērtēšanai.
Ja pieteikums tiek apstiprināts, pieteikuma iesniedzējam tiks lūgts pirms Subsīdijas līguma
parakstīšanas iesniegt šādus dokumentus:
-

ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta apstiprināšanas — tehniskās dokumentācijas
kopumu par darbiem/investīcijām, kas pēc valsts tiesību aktiem nepieciešami plānoto
darbu/investīciju īstenošanai (piemēram, tehnisko projektu, ietekmes uz vidi
novērtējumu, būvatļauju utt.), un detalizētu darbu/investīciju izmaksu sadalījumu (tāmi);

-

subsīdijas saņēmējs iesniedz finanšu identifikācijas veidlapas oriģinālu, kurā ir norādīti
subsīdijas saņēmēja bankas konta rekvizīti.

2.2.3. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš
Pieteikuma iesniegšanas beigu termiņš ir 2010. gada 2. aprīlis, kura ievērošanu apliecina
nosūtīšanas datums, ja pieteikumu sūta kā ierakstītu sūtījumu vai ar privātu kurjerdienestu 6 ,
vai saņemšanas datums, ja pieteikums tiek piegādāts personīgi. Ja pieteikums tiek
piegādāts personīgi, saņemšanas beigu termiņš ir plkst. 16.00 (4.00 pēcpusdienā) GMT+2
(Viļņas laiks), un to apliecina Apvienotajā tehniskajā sekretariātā, izsniedzot parakstītu un
datētu kvīti. Visi pieteikumi, kas tiek saņemti pēc beigu termiņa, automātiski tiek noraidīti.

5 „Kurjers”, „kurjerdienests” ir uzņēmums, kas nogādā sūtījumus no sūtītāja saņēmējam īsā laika

posmā. Šāda uzņēmuma darbinieks piegādā sūtījumu tieši saņēmējam. Šādi uzņēmumi darbojas
ārpus parastās valsts pasta sistēmas; tie nesniedz „ierakstīta sūtījuma” pakalpojumus.
6 Termina „kurjers” definīciju skatīt 5. zemsvītras piezīmē.
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Administratīvās efektivitātes nolūkos KVI ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas tiek saņemti
pēc pirmā vērtēšanas posma (t. i., administratīvās pārbaudes) faktiskā apstiprinājuma
datuma.

2.2.4. Informatīvie pasākumi
Projektu pieteikumu konkursa laikā programmas teritorijā tiek īstenoti vairāki informatīvie
pasākumi un mācības. Pasākumu dienu un laiku var uzzināt, ielūkojoties programmas
tīmekļa vietnē www.enpi-cbc.eu un/vai piesakoties jaunumiem.
Jautājumus var sūtīt pa e-pastu vai faksu uz šo Apvienotā tehniskā sekretariāta adresi:
e-pasts: information@enpi-cbc.eu;
fakss: +370 5 261 0498.
Lūdzam ņemt vērā, ka jautājumus var iesniegt ATS un KVI ne vēlāk kā 21 dienu pirms
pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Šajā projektu pieteikumu konkursā tas ir ne vēlāk
kā līdz 2010. gada 12. martam 7 .
Atbildes tiek sniegtas ne vēlāk kā 11 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.
ATS un KVI nav pienākums sniegt skaidrojumus pēc minētā datuma.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret pieteikumu iesniedzējiem, KVI un ATS nevar sniegt
iepriekšēju atzinumu par pieteikuma iesniedzēja, partnera, projekta vai konkrētu darbību
atbilstību.
Lūdzam ņemt vērā, ka jautājumi, kas var būt būtiski citiem pieteikumu iesniedzējiem, un
atbildes uz tiem tiks publicētas programmas tīmekļa vietnes www.enpi-cbc.eu sadaļā
„Jautājumi un atbildes”. Tādēļ ļoti iesakām regulāri ielūkoties šajā tīmekļa vietnē, lai
saņemtu informāciju par publicētajiem jautājumiem un atbildēm.

2.3. Pieteikumu vērtēšana un atlase
2.3.1. Pieteikumu vērtēšana
Pieteikumus pārbauda un vērtē KUK, kas rīkojas kā Projektu atlases komiteja, ar vērtētāju,
kurus KUK ir iecēlusi no ATS personāla vidus, un (ja nepieciešams) ar neatkarīgu vērtētāju
palīdzību. KUK, rīkojoties kā Projektu atlases komiteja, pieņem galējo lēmumu par
pieteikumu atlasi un pieteikumiem piešķirtajām subsīdiju summām. Lēmums tiek pieņemts
saskaņā ar pieteikumu pārbaudes un vērtēšanas rezultātiem.
KUK (rīkojoties kā Projektu atlases komisija) apstiprina atklāšanas sēdes, administratīvās un
atbilstības pārbaudes rezultātus.
Pieteikumu iesniedzēju iesniegtie pieteikumi tiek vērtēti atbilstoši turpmāk nosauktajiem
vērtēšanas posmiem un kritērijiem.

7 Skat. Kļūdu labojumu

Vadlīnijas
25. lapa no 54

pieteikumu

iesniedzējiem,

versija

1.0

„ Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI PS programma”
pieteikumu konkurss

Pirmais projektu

2.3.1.1. 1. POSMS. Atklāšanas sēde un administratīvā pārbaude
Tiek pārbaudīts turpmāk minētais:
Kritērijs

Jā

Nē

1. Projekta pieteikuma forma un tās pavaddokumenti 8 ir izsūtīti 9
līdz beigu termiņam.

2. Projekta pieteikuma forma un pavaddokumenti papīra

formātā, kā arī projekta pieteikuma formas elektroniskā versija
(kas saglabāta CD-ROM) ir iesniegti vienā slēgtā un
aizzīmogotā aploksnē.

3. Aizpildītā projekta pieteikuma forma papīra formātā un visi

pavaddokumenti ir iesniegti oriģināleksemplārā (attiecībā uz
pavaddokumentiem — ja tā norādīts), un viena
oriģināleksemplāra kopija, kas apstiprināta kā pareiza.

4. Ir lietota pareizā projekta pieteikuma forma, kas tika publicēta
šī projektu pieteikumu konkursa ietvaros.

5. Projekta pieteikuma forma ir datorrakstā, pienācīgi aizpildīta
un angļu valodā.

6. Pieteikuma iesniedzēja deklarācija ir aizpildīta, salasāmi
parakstīta un apzīmogota.

7. Katrs

partneris ir aizpildījis, parakstījis un apzīmogojis
partnerības paziņojumu, un visi partnerības paziņojumi ir
pievienoti.

Administratīvās pārbaudes laikā ATS ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt
precizējumus rakstveidā. Precizējumi tiek pieprasīti situācijās, kad vērtētāju atbilde uz kādu
no iepriekš minētajiem kritērijiem nav skaidra vai ja ir šaubas. Dokumenti un informācija,
kas tiek pieprasīta no pieteikuma iesniedzēja precizējumu iesniegšanas laikā, nevar mainīt
pieteikuma statusu no “Neatbilstošs” uz ”Atbilstošs”.
Ja uz kādu no iepriekš minētajiem kritērijiem tiek sniegta skaidra atbilde „Nē”, pieteikumu ir
tiesības noraidīt tikai uz šīs vienas atbildes pamata; šādā gadījumā pieteikums tālāk netiek
vērtēts. Nepilnīgi pieteikumi var tikt noraidīti.

8 Skatīt Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.2.2. punktu.
9 Projekta pieteikuma forma un pavaddokumenti ir jānosūta, vēlākais, termiņā, kas ir minēts
Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.2.3. punktā, kura ievērošanu apliecina nosūtīšanas datums, ja
sūtījums tiek sūtīts kā ierakstīts sūtījums vai ar privātu kurjerdienestu, vai saņemšanas datums, ja
sūtījums tiek piegādāts personīgi.
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Pēc atklāšanas sēdes un administratīvās pārbaudes ATS nosūta pieteikumu iesniedzējiem
vēstuli, norādot, vai pieteikums ticis iesniegts līdz beigu termiņam, un paziņojot tiem
piešķirto atsauces numuru un to, vai to pieteikums ieteikts tālākai vērtēšanai. Ja ir
nepieciešami papildu precizējumi, pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīta vēstule ar lūgumu
iesniegt nepieciešamos dokumentus vai informāciju. Pieteikuma iesniedzēja pienākums ir
iesniegt nepieciešamo informāciju piecu darba dienu laikā. Ja informācija netiek
iesniegta šajā laikā, pieteikums tiek noraidīts.

2.3.1.2. 2. POSMS. Pieteikuma iesniedzēja un partneru atbilstības pārbaude
Tiek veikta tikai to pieteikumu atbilstības pārbaude, kuri ir izturējuši administratīvo
pārbaudi.
Pieteikuma iesniedzēja atbilstības pārbaudes laikā partneri un projekts tiek pārbaudīti
saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti šo Vadlīniju 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3. punktā.
Pieteikumus pārbauda un vērtē vērtētāji, kurus KUK ir iecēlusi no ATS darbinieku vidus, un
(ja nepieciešams) neatkarīgi vērtētāji (personiski). Atbilstības pārbaudi veic KUK iecelti
vērtētāji no ATS darbinieku vidus, kas ir personiski nominēti. Ja pieteikuma pārbaudē tiek
konstatēts, ka ierosinātais projekts neatbilst atbilstības kritērijiem, kas ir minēti šo Vadlīniju
2.1.1.1. un 2.1.1.2. punktā, pieteikums tiek noraidīts uz šīs vienas neatbilstības pamata.
Atbilstības pārbaude tiek veikta uz šo Vadlīniju 2.2.2. punktā minēto pieteikuma iesniedzēja
iesniegto dokumentu pamata.
Tiek pārbaudīts turpmāk minētais:
Kritērijs

Jā

1.

Pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, kas ir minētas šo Vadlīniju
2.1.1.1. punktā (ir juridiska persona, neveic peļņu nesošas darbības,
pieder atbilstīgajiem organizāciju veidiem un atrodas Programmas
teritorijā).

2.

Visi partneri atbilst prasībām, kas ir minētas šo Vadlīniju
2.1.1.1. punktā (ir juridiskas personas, neveic peļņu nesošas
darbības vai ir daļēji rūpnieciski vai komerciāli, bet ir izveidoti ar
noteiktu mērķi apmierināt sabiedrības vajadzības; pieder
atbilstošajiem organizāciju veidiem un atrodas Programmas
teritorijā).

3.

Projekta pieteikuma formā ir vismaz viena persona (pieteikuma
iesniedzējs vai partneris) no Programmas teritorijas Latvijā/Lietuvā
un vismaz viena persona (pieteikuma iesniedzējs vai partneris) no
Programmas teritorijas Baltkrievijā.

4.

Projekta ilgums ir 24 mēneši vai mazāk.

5.

Pieprasītā Programmas subsīdija nav mazāka par 50 000 eiro.

6.

Pieprasītā Programmas subsīdija ir 2 000 000 eiro vai mazāk.

Nē

Pieprasītā Programmas subsīdija, iesniedzot pieteikumu 1.
prioritātes 1.5. atbalsta virzienam „Sociālo kultūras sadarbības tīklu
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nostiprināšana un sabiedrības attīstība”, ir 300 000 eiro vai mazāk.
7.

Pieprasītā Programmas subsīdija nepārsniedz 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.

8.

Lielākā daļa piedāvāto aktivitāšu notiek Programmas teritorijā.

Atbilstības pārbaudes laikā ATS ir tiesības pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt
precizējumus rakstveidā. Precizējumi tiek pieprasīti situācijās, kad vērtētāju atbildes uz 1. un
2. atbilstības kritēriju nav skaidras vai ja radušās šaubas.
Ja uz kādu no iepriekš minētajiem kritērijiem sniegta skaidra atbilde „Nē”, pieteikums tiek
noraidīts tikai uz šīs vienas atbildes pamata; šādā gadījumā pieteikums tālāk netiek vērtēts.
Pēc atbilstības pārbaudes ATS nosūta vēstuli tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru
pieteikumi ir pārbaudīti, informējot par to, vai to pieteikumi ir izturējuši atbilstības pārbaudi
un tiek rekomendēti tālākai vērtēšanai. Ja ir nepieciešami papildu precizējumi, pieteikuma
iesniedzējam tiek nosūtīta vēstule ar lūgumu iesniegt nepieciešamos dokumentus vai
informāciju. Pieteikuma iesniedzēja pienākums ir iesniegt nepieciešamo informāciju piecu
darba dienu laikā. Ja informācija netiek iesniegta šajā laikā, pieteikums tiek noraidīts.

2.3.1.3. 3. POSMS. Pieteikuma vērtēšana
Pieteikuma kvalitāti vērtē KUK iecelti vērtētāji personiski. Pieteikumu kvalitātes, tostarp
pieteikuma iesniedzēja un tā partneru ierosinātā budžeta un spēju, vērtēšana tiek veikta
atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas ir izklāstīti turpmāk minētajā novērtējuma tabulā.
Atlases kritēriju mērķis ir palīdzēt novērtēt pieteikuma iesniedzēja un partnera (-u)
finansiālās un darbības spējas, lai nodrošinātu, ka:
•

tiem ir stabili un pietiekami finanšu un citi avoti, lai nodrošinātu ieguldījumu projektā;

•

tiem ir pārvaldības spējas, profesionālā kompetence
nepieciešama, lai veiksmīgi īstenotu ierosināto projektu.

un

kvalifikācija, kas

ir

Subsīdiju piešķiršanas kritēriji ļauj novērtēt pieteikumu kvalitāti saistībā ar noteiktajiem
mērķiem un prioritātēm un piešķirt projektiem subsīdijas, palielinot projektu pieteikumu
konkursa vispārējo efektivitāti. Šie kritēriji ļauj atlasīt pieteikumus, par kuru atbilstību
attiecīgajiem mērķiem KVI var būt pārliecināta un kuri garantē Kopienas finansējuma
publicitāti. Kritēriji aptver tādus aspektus kā projekta atbilstība, projekta atbilstība projektu
pieteikumu konkursa mērķiem, kvalitāte, sagaidāmais efekts, ilgtspēja un efektivitāte.
Punktu piešķiršana
Vērtēšanas kritēriji ir iedalīti sadaļās un apakšsadaļās. Katrai sadaļai ir maksimālais punktu
skaits, ko veido apakšsadaļās saņemto punktu summa. Katrai apakšsadaļai tiek piešķirti 1–
5 punkti, kur 1 = ļoti slikti; 2 = slikti; 3 = atbilstoši; 4 = labi; 5 = ļoti labi.

2.3.1.4. Vērtēšanas tabula
Maksimālai
s
punktu
skaits

Sadaļa
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I. Finansiālā un darbības kapacitāte

Pirmais projektu

15

1.

Pieteikuma iesniedzējam ir pietiekama pieredze projektu vadībā.
Pieteikuma iesniedzējam un partneriem ir pietiekamas vadības
5
spējas (tostarp kvalificēts personāls un spēja pārvaldīt projekta
budžetu).

2.

Pieteikuma iesniedzējam un partneriem ir pietiekamas tehniskās
zināšanas (jo īpaši zināšanas par projektā risināmajiem 5
jautājumiem).

3.

Partnerībai (pieteikuma iesniedzējam un partneriem) ir stabili un
pietiekami avoti, lai finansētu savu ieguldījumu projektā, un
partnerība spēs finansēt projekta aktivitātes līdz gala maksājuma
saņemšanai.
5
Pieteikuma iesniedzējs un partneri nav situācijā, kas liegtu tiem
slēgt līgumus, kas ir minēti Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem 2.1.1.1
. punktā 10 .

II. Atbilstība

20

4. Projekta risinātā problēma un mērķi atbilst izraudzītajai prioritātei un
atbalsta virzienam. Ierosinātais projekts neietilpst neatbilstošo
5
projektu kategorijā, kas minēta Vadlīniju projektu iesniedzējiem
2.1.1.3. punktā. 11
5. Projektam ir pārrobežu raksturs, un tas ietekmē abas robežas puses.
Pārrobežu sadarbība veicina kopīgu problēmu risināšanu, būs 5
rezultāti un, ja to paredz projekts, produkti abās robežas pusēs.
6. Projekts atbilst konkrētām mērķa reģionu vajadzībām un
ierobežojumiem (tostarp ir saskaņā ar citām EK iniciatīvām,
izvairoties no pārklāšanās). Mērķa grupas un gala labuma saņēmēji
5
ir skaidri noteikti un stratēģiski izraudzīti, to vajadzības ir skaidri
definētas, un tās plānots ievērot. Projekts skaidri parāda tā
pievienoto vērtību un ir novatorisks.
7. Projekts skaidri ietekmē pierobežas reģionu attīstību un atbilst
reģionālās attīstības mērķiem. Projekts atbilst ES horizontālajai
politikai, nodrošinot, piemēram, ilgtspējīgu attīstību, vienlīdzīgas
iespējas un teritoriālo kohēziju, kā arī ievēro starpnozaru jautājumus, 5
nodrošinot, piemēram, dzimumu vienlīdzību, bērnu tiesības,
minoritāšu un pamatiedzīvotāju tiesības un cilvēku ar īpašām
vajadzībām tiesības. Ierosinātā projekta aktivitātes nefinansē citi
starptautiski, nacionāli, reģionāli vai Eiropas Savienības finanšu

10 Skat. Kļūdu labojumu
11 Skat. Kļūdu labojumu
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instrumenti vai programmas.
III. Metodoloģija un partnerība

20

8. Problēma ir skaidri formulēta; ir ņemti vērā ārējie faktori. Ierosinātās
aktivitātes ir piemērotas un atbilst problēmai, mērķiem un
plānotajiem rezultātiem, un ierosinātās īstenošanas metodes ir 5
atbilstošas. Projekta grafiks un aktivitāšu plāns ir reālistisks, loģisks un
izpildāms.
9. Projektā ir iekļauti objektīvi pārbaudāmi un izmērāmi produktu,
5
rezultātu un konkrēto mērķu sasniegšanas rādītāji.
10. Ierosinātā partnerība ir atbilstoša, ar pietiekamām zināšanām
attiecīgajā jomā un ar pietiekamām spējām īstenot aktivitātes un
risināt attiecīgās problēmas. Pieteikuma iesniedzēja un partneru 5*2
iesaistīšanās un dalība projektā ir pietiekama un sabalansēta, un ir
piedāvāta skaidra uzdevumu sadale starp partneriem.
IV. Projekta rezultātu ilgtspēja

15

11. Sagaidāms, ka projektam būs izmērāma ietekme uz projekta
mērķa grupām. Sagaidāms, ka projektam būs veicinošs efekts
5
(tostarp tas radīs sasniegumu replikācijas un paplašināšanas
iespējas un informācijas izplatīšanai).
12. Sagaidāmie projekta rezultāti ir ilgtspējīgi:
- finansiāli (kā darbības tiks finansētas pēc tam, kad ES finansējums
beigsies?);
- institucionāli (vai būs struktūras, procedūras un prakses, kas
saglabās projekta rezultātus pēc projekta beigām?);
- politikas līmenī, ja projekts to paredz (vai rezultātā tiks uzlaboti 5*2
tiesību akti, rīcības kodeksi, metodes utt.?);
- vides jomā (ja projekts ietekmē vidi) (vai projekts negatīvi/pozitīvi
ietekmēs vidi?);
- attiecībā uz turpmāko lietojumu (kā rezultāti tiks izmantoti,
saglabāti un nostiprināti pēc projekta beigām?).
V. Budžets un izmaksu lietderība

20

13. Aprēķinātās izmaksas ir proporcionālas sagaidāmajiem produktiem
5*2
un rezultātiem.
14. Ierosinātie izdevumi ir nepieciešami projekta īstenošanai, izmaksas ir
reālistiskas un ekonomiskas. Ierosinātās investīcijas ir pamatotas un 5*2
atbilst projekta loģiskajam pamatam.
VI. Vadība, koordinācija un komunikācija

10

15. Ierosinātās vadības, koordinācijas un uzraudzības struktūras, un
procedūras ir skaidri noteiktas un aprakstītas. Vadības un
5
koordinācijas uzdevumi ir skaidri un taisnīgi sadalīti starp
partneriem.
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16. Informācijas izplatīšanas un komunikācijas stratēģija atbilst projekta
mērķim un ir pietiekama. Tā ir sagatavota, lai efektīvi sasniegtu 5
mērķa grupas un uzlabotu projekta rezultātus.
Maksimālais kopējais punktu skaits

100

Piezīme par sadaļu „I. Finansiālās un darbības spējas”: ja šajā sadaļā iegūtais punktu skaits
ir mazāks par 9, pieteikums tiek noraidīts.
Piezīme par sadaļu „II. Atbilstība”: ja šajā sadaļā iegūtais punktu skaits ir mazāks par 16,
pieteikums tiek noraidīts.
Mazākais punktu skaits, kas pieteikumam jāiegūst, lai tas tiktu vērtēts finansējuma
saņemšanai, ir 65.

2.3.2. Pieteikumu atlase
Pēc novērtējuma tiks sagatavota tabula, kurā pieteikumi būs sakārtoti atbilstoši
saņemtajam punktu skaitam.
KUK finansēšanai atlasa tos pieteikumus, kam ir vislielākais punktu skaits un kas atbilst
pieejamajam finansējumam. Veicot atlasi, KUK ņem vērā:
•

to, ka šajā projektu pieteikuma konkursā pieteikuma iesniedzējam var piešķirt ne
vairāk kā vienu subsīdiju vienas prioritātes ietvaros;

•

to, ka pieteikuma iegūtais kopējais punktu skaits nodaļā „I. Finansiālās un darbības
spējas” un/vai „II. Atbilstība” nedrīkst būt mazāks par iepriekšminētajām
robežvērtībām;

•

to, ka projektam jāveicina Kopīgās darbības programmas 6. nodaļā minēto
Programmas indikatoru sasniegšana.

KUK ir tiesības lūgt precizējumus vai nelielus labojumus finansēšanai izvēlētajos pieteikumos.
Prasītie precizējumi vai nelielie labojumi attieksies uz KUK skaidri formulētiem aspektiem, un
tie neliks apšaubīt subsīdijas piešķiršanas lēmumu un nebūs pretrunā vienlīdzīgai attieksmei
pret pieteikumu iesniedzējiem.
Subsīdijas līgumi tiks parakstīti ar atlasīto pieteikumu iesniedzējiem.
Projektu atlases komiteja var sagatavot arī pieteikumu rezerves sarakstu. Ja par kādu no
finansēšanai atlasītajiem projektiem līgums netiek parakstīts vai līgums netiek termiņā
atdots, lēmums piešķirt finansējumu šādam pieteikumam tiek atcelts. Ja projekts noteiktajā
laika posmā nesaņem Baltkrievijas valdības apstiprinājumu, KUK ir tiesības neparakstīt
Subsīdijas līgumu ar projekta subsīdijas saņēmēju. Tādā gadījumā Subsīdijas līgums var tikt
piedāvāts rezerves sarakstā iekļautajam pieteikumam, kas ir ieguvis vislielāko punktu skaitu
un atbilst attiecīgajā projektu pieteikumu konkursā pieejamajam finansējumam.
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2.4. KUK lēmuma paziņojums
2.4.1. Lēmuma saturs
Viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas pieteikumu iesniedzēji tiks rakstveidā
informēti par KUK lēmumu attiecībā uz pieteikumu un noraidījuma gadījumā arī par
negatīvā lēmuma iemesliem.
Pieteikumu iesniedzējiem, kas uzskata, ka tiem ir nodarīts kaitējums piešķiršanas procesā
pieļautas kļūdas vai pārkāpuma dēļ, ir tiesības iesniegt sūdzību. Turpmāko procedūru skatīt
Praktiskās rokasgrāmatas 2.4.15. punktā.

2.4.2. Provizoriskie termiņi
DATUMS

LAIKS*

Informatīvā sanāksme (ja tāda paredzēta)

Lūdzam skatīt
www.enpi-cbc.eu

Beigu termiņš skaidrojumu lūgšanai no KVI

2010. gada
12. marts 12

Pēdējā diena, kad KVI sniedz skaidrojumus

2010. gada
22. marts 13

-

Pieteikuma formas iesniegšanas beigu termiņš

2010. gada
2. aprīlis

16.00 (4.00
pēcpusdienā)

Informācija pieteikumu iesniedzējiem par
atklāšanu un administratīvo pārbaudi (1. posms)

2010. gada
21. maijs

-

Informācija pieteikumu iesniedzējiem par
atbilstības pārbaudi (2. posms)

2010. gada
18. jūnijs*

-

Informācija pieteikumu iesniedzējiem par visas
pieteikuma formas vērtējumu (3. posms)

Līdz 2010. gada
15. oktobrim*

-

Paziņojums par piešķiršanu (pēc KUK
apstiprinājuma) (4. posms)

Līdz 2010. gada
15. oktobrim*

-

Ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc
tam, kad KUK* ir

-

Līguma parakstīšana

12 Skat. Kļūdu labojumu
13 Skat, Kļūdu labojumu
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apstiprinājusi
projektu
* Provizoriskais datums. Visi laiki ir norādīti atbilstoši KVI valsts laika zonai.

2.5. Projektu īstenošana
Sagatavojot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam un partneriem iesakām pievērst
uzmanību šā punkta informācijai par projekta struktūru, īstenošanu un līguma parakstīšanu.
Tomēr pieteikumu sagatavotājiem ir jāņem vērā, ka projektu īstenošanas noteikumi ir
detalizēti izklāstīti Subsīdijas līgumā un tā pielikumos, tostarp Īpašajos noteikumos, II
pielikumā „Vispārīgie noteikumi”, IV pielikumā „Līgumu piešķiršanas procedūras”, VII
pielikumā „Paraugs ziņojumam par EK finansēta ārējo sakaru Subsīdijas līguma izdevumu
pārbaudes faktiskajiem konstatējumiem un tehnisko specifikāciju”.
Iesakām izpētīt šos dokumentus, gatavojot pieteikumu.

2.5.1. Subsīdijas līguma parakstīšana
2.5.1.1. Subsīdijas līguma pušu pienākumi 14
KVI darbojas kā Līgumslēdzēja iestāde, un pieteikuma iesniedzējs kļūst par subsīdijas
saņēmēju pēc Subsīdijas līguma parakstīšanas. Parakstot Subsīdijas līgumu, starp
Līgumslēdzējas iestādi un subsīdijas saņēmēju rodas līgumattiecības un pienākumi.
Subsīdijas saņēmējs kļūst vienpersoniski atbildīgs un atskaitās Līgumslēdzēja iestādei par
efektīvu projekta īstenošanu atbilstoši Subsīdijas līgumam un pieteikuma formas saturam.
Projekta īstenošanas laikā subsīdijas saņēmējs ir finansiāli atbildīgs Līgumslēdzēja iestādei.
Darījumos ar Līgumslēdzēja iestādi tas pārstāv partnerību kopumā. Tikai subsīdijas
saņēmējam ir tiesības pieprasīt un saņemt maksājumus saskaņā ar Subsīdijas līguma
nosacījumiem, un, ja tiek konstatētas neattiecināmas izmaksas, Līgumslēdzēja iestāde tos
atskaita no maksājumiem subsīdijas saņēmējam. Subsīdijas saņēmējs ir atbildīgs par
Programmas finansējuma saskaņoto daļu nodošanu saviem partneriem. Tas ir atbildīgs par
ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Līgumslēdzēja iestādei atbilstoši Subsīdijas
līgumam. Līgumslēdzēja iestāde ar ATS starpniecību veic projekta īstenošanas praktisko
uzraudzību.
Subsīdijas saņēmēja partneri projekta īstenošanā nav Subsīdijas līguma puses un
neatskaitās Līgumslēdzējai iestādei, taču partneriem ir aktīvi jāpalīdz subsīdijas saņēmējam
efektīvi īstenot projektu; partneru un subsīdijas saņēmēja attiecības reglamentē
partnerības līgums. Subsīdijas saņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai partneri izpildītu visus
attiecīgos Subsīdijas līguma nosacījumus. Izmaksas, kas partneriem rodas saistībā ar
projekta īstenošanu, tiek attiecinātas tādā pašā veidā kā izmaksas, kas rodas subsīdijas
saņēmējam.

14 Subsīdijas saņēmēja un partneru/apakšuzņēmēju līgumiskie pienākumi ir izklāstīti Subsīdijas līguma

Vispārīgo noteikumu 1. pantā.
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2.5.1.2. Subsīdijas līguma parakstīšanas noteikumi
Pirms Subsīdijas līguma parakstīšanas ir jāizpilda šādas procedūras:
•

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz precizējumi/nelieli labojumi, ko apstiprinājuma
vēstulē ir lūgusi veikt KUK, ja tas nepieciešams; Subsīdijas līgums var tikt sagatavots tikai
pēc tam, kad minētie precizējumi/nelielie labojumi ir veikti;

•

pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz KVI ar partneriem parakstītais partnerības līgums;

•

pieteikuma iesniedzējam jāpaziņo Kopīgajai vadības iestādei par auditoru (-iem), kuri
pārbaudīs subsīdijas saņēmēja/partneru izdevumus, un KVI auditors (-i) ir jāapstiprina
pirms Subsīdijas līguma noslēgšanas vai pirms subsīdijas saņēmējs lūdz Līgumslēdzēja
iestādei samaksāt pirmo priekšfinansējuma maksājumu;

•

ja projektā ir iekļauta infrastruktūra un darbi, pieteikuma iesniedzējam trīs mēnešu laikā
pēc pieteikuma apstiprināšanas jāiesniedz pilns tehnisko dokumentu kopums atbilstoši
valsts tiesību aktiem, lai varētu sākt šo darbu izpildi (t. i., tehniskais projekts, būvatļauja,
ja tāda nepieciešama, ietekmes uz vidi novērtējums);

•

subsīdijas saņēmējam jāiesniedz finanšu identifikācijas veidlapas oriģināls, kurā norādīti
subsīdijas saņēmēja bankas konta rekvizīti;

•

Subsīdijas līguma sagatavošanas laikā ATS/KVI veic pārbaudes, lai nodrošinātu
projekta budžeta pareizību (t. i., aritmētisko kļūdu un neprecizitāšu labošana,
nereālistisko un neattiecināmo izmaksu samazināšana); pārbaude var būt pamats
lūgumam veikt precizējumus, un KVI var uzdot veikt izmaiņas vai samazinājumus, lai
novērstu šīs kļūdas vai neprecizitātes. Šo labojumu dēļ nedrīkst palielināties subsīdijas
summa un līdzfinansējuma procentuālā attiecība;

•

subsīdijas saņēmējam jānodrošina dokumentāli pierādījumi, ka projektu ir apstiprinājusi
Baltkrievijas valdība saskaņā ar Baltkrievijas tiesību aktiem; Baltkrievijas Republikas
valdībai ir jāapstiprina projekts sešu mēnešu laikā no dienas, kad projektu ir
apstiprinājusi KUK.

Šā projektu pieteikuma konkursa īpašs noteikums ir tas, ka Subsīdijas līguma parakstīšana ir
atkarīga no Finansējuma līguma parakstīšanas starp Eiropas Komisiju un Baltkrievijas
Republiku. Līgumi tiks parakstīti tikai pēc finanšu līguma noslēgšanas. Ja Finansējuma
līgums netiks parakstīts līdz 2009. gada 31. decembrim, visi subsīdijas piešķiršanas lēmumi
tiks atcelti.
Pēc iepriekš minēto procedūru pabeigšanas pieteikuma iesniedzējam tiks piedāvāts
Subsīdijas līgums, kura pamatā ir Programmas subsīdijas standarta līgums, kas ir pieejams
Programmas tīmekļa vietnē. Parakstot Projekta pieteikuma formu, pieteikuma iesniedzējs
apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirta subsīdija, piekrīt līguma noteikumiem, kas ir
izklāstīti Subsīdijas standarta līgumā. KVI nosūta subsīdijas saņēmējam parakstītu Subsīdijas
līgumu, norādot beigu termiņu, līdz kuram subsīdijas saņēmēja parakstīts līgums ir jānosūta
atpakaļ KVI.
Ja sekmīgā pieteikuma iesniedzējs ir starptautiska organizācija, subsīdijas standarta līguma
vietā tiks lietots ieguldījuma līguma paraugs ar starptautisku organizāciju vai cits līguma
paraugs, par ko savstarpēji vienojusies attiecīgā starptautiskā organizācija un
Līgumslēdzēja iestāde, ar nosacījumu, ka attiecīgā starptautiskā organizācija sniedz
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garantijas, kas ir minētas Finanšu regulas 53. d panta 1. punktā, kā aprakstīts Praktiskās
Eiropas Kopienas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatas 7. nodaļā.

2.5.1.3. Projekta sākuma un beigu datums
Sākuma datums ir būtisks, jo pēc tā tiek aprēķināts katra projekta beigu datums; projekts
nedrīkst pārsniegt apstiprinātajā Projekta pieteikuma formā norādīto ilgumu (projekta
īstenošanas laikposmu). Turklāt, lai izmaksas būtu attiecināmas, izmaksām, izņemot tās
izmaksas, kas ir saistītas ar gala ziņojumiem, izdevumu pārbaudi un projekta vērtēšanu, ir
jārodas projekta īstenošanas laikposmā, tas nozīmē — no projekta sākuma datuma līdz tā
beigu datumam.
Projekta sākuma datums tiks noteikts Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 2.2. pantā.
Projekta beigu datums tiks noteikts atbilstoši īstenošanas laikposmam, kas ir noteikts
Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 2.3. pantā.

2.5.2. Projekta vadība un koordinācija
2.5.2.1. Vadība un koordinācija
Vadība un koordinācija ir jāorganizē kā atsevišķa aktivitāšu grupa projekta ietvaros, un tās
ietvaros jāparedz koordinācija politiskā/stratēģiskā un ikdienas vadības līmenī, kā arī
finanšu pārvaldība, koordinācija ar partneriem un citām iesaistītajām pusēm, publicitātes
nodrošināšana, iekšējā un ārējā komunikācija, kā arī uzraudzība, novērtēšana un regulāra
ziņojumu iesniegšana KVI. Tādēļ subsīdijas saņēmēja un partneru pienākums ir izveidot
efektīvu vadības un koordinācijas sistēmu, kas atbilst projekta īpatnībām. Sistēmai ir skaidri
jānosaka partnera (-u) atbildība un pienākumi, kā arī procedūras, kas ir jāizpilda, lai
īstenotu projekta darbības.
Subsīdijas saņēmēja pienākums ir iecelt vai, slēdzot apakšuzņēmuma līgumus, nolīgt
projektam projekta vadītāju un finanšu vadītāju. Viņiem jābūt pietiekamām angļu valodas
zināšanām, kā arī iepriekšējai pieredzei projektu vadībā vai finanšu vadībā. Projekta
vadītājam ir jābūt kvalificētam veikt projekta aktivitāšu tematisko koordināciju un jāspēj
darboties kā partnerības virzītājspēkam. Finanšu vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības
uzskaiti, finanšu atskaitēm, subsīdijas un līdzfinansējuma iekšējo pārvaldību. Finanšu vadītājs
strādā, cieši sadarbojoties ar projektu vadītāju un partneri (-iem), lai efektīvi veiktu projekta
vispārējo finanšu pārvaldību un nodrošinātu iepirkumu konkursu noteikumu ievērošanu.
Katram partnerim ir tiesības papildu iecelt vietējo koordinatoru — kontaktpersonu projekta
vadītājam — un grāmatvedi, kas ir atbildīgs par projekta grāmatvedību partnera
organizācijā.
Ja projekta vadītājs ir nolīgts, slēdzot apakšuzņēmuma līgumu, subsīdijas saņēmēja
organizācijā ir jānorīko atbildīgā kontaktpersona, kas atbild par projekta vadītāja
uzraudzību projekta īstenošanas laikā. Subsīdijas saņēmēja pienākums ir nodrošināt ciešu
sadarbību starp projekta vadītāju, ar kuru ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums, un subsīdijas
saņēmēja personālu, kā arī nodrošināt projekta vadības uzraudzību.
Turklāt subsīdijas saņēmēja pienākums ir arī iecelt kontaktpersonu vismaz uz sešiem
mēnešiem pēc projekta beigu datuma, lai projektu varētu veiksmīgi noslēgt.
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Katra partnera pienākums ir arī iecelt vietējo koordinatoru — kontaktpersonu projekta
vadītājam — un grāmatvedi, kas ir atbildīgs par projekta grāmatvedību partnera
organizācijā.
Subsīdijas saņēmējam ar partneriem jāizveido efektīva uzraudzības un vērtēšanas sistēma
attiecībā uz šādiem projekta īstenošanas aspektiem:
•

uzraudzība virzībai uz projekta mērķu sasniegšanu;

•

projekta īstenošanas efektivitāte un produktivitāte attiecībā uz aktivitātēm un finansēm
(izmaksas un ieguvumi);

•

vadības kvalitāte un koordinācija;

•

projekta īstenošanas vērtēšana (t. i., kritēriji, pienākumi, metodes,
novērtējuma lapa, intervijas, ziņojumi, ārējo ekspertu vērtējums);

•

projekta produktu un rezultātu kvalitāte.

piemēram,

2.5.2.2. Lēmumu pieņemšana
Subsīdijas saņēmēja un partnera (-u) pienākums ir izstrādāt nepieciešamās lēmumu
pieņemšanas un koordinācijas procedūras atbilstoši projekta īpatnībām. Sarežģītu projektu
gadījumā ir vēlams izveidot vadības grupu, kurā tiek iekļautas konkrētajā jomā
ieinteresētās personas un/vai partneru pārstāvji, kas nav iesaistīti projekta ikdienas
īstenošanā. Iesakām vadības grupā iesaistīt arī projekta īstenošanai norīkotos darbiniekus.
Vadības grupas iespējamie uzdevumi varētu būt projekta īstenošanas uzraudzība un
vadība, kā arī darba plānu un ziņojumu pārskatīšana un apstiprināšana.
Darba grupas, konkrētu uzdevumu darba grupas un padomdevēju grupas var izveidot
projekta ikdienas īstenošanas koordinēšanai, īpašu uzdevumu izpildei, konkrētu darbību
veikšanai utt.
Arī maza mēroga projektos ir vēlams plānot lēmumu pieņemšanas kārtību un to raksturot
pieteikuma formā. Izstrādājot lēmumu pieņemšanas un koordinācijas kārtību, būtu
jāparedz atbilstoša iesaistītā (-o) partnera (-u) pārstāvība, tajā pašā laikā būtu jāizvairās
no pārāk sarežģītu struktūru veidošanas.

2.5.3. Finanšu jautājumu vispārīgie noteikumi
2.5.3.1. Dubultais finansējums
Viens projekts var saņemt finansējumu tikai no vienas Eiropas Kopienas subsīdijas. Projekts
nevar saņemt finansējumu par jau finansētām darbībām.

2.5.3.2. Apakšuzņēmumu līgumu slēgšana projekta ietvaros
Subsīdijas saņēmējam un partneriem ir tiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus par
ierobežotas projekta daļas izpildi (darbiem, piegādēm un pakalpojumiem). Tomēr
projekta lielākās daļas īstenošana ir jāuzņemas subsīdijas saņēmējam un partneriem.
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Pienācīgi pamatotos gadījumos apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas ierobežojums
neattiecas uz projektiem, kuri fokusēti uz investīciju aktivitātēm, īpaši tas attiecas uz Liela
mēroga projektiem.
Ja, īstenojot projektu, subsīdijas saņēmējam vai partneriem ir jāslēdz iepirkumu līgumi, t. i.,
jāslēdz apakšuzņēmumu līgumi, līgums ir jāpiešķir pretendentam, kurš piedāvā saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, t.i., vislabāko cenas un kvalitātes attiecību, saskaņā ar
caurspīdības un vienlīdzīgas attieksmes pret potenciālajiem darbuzņēmējiem principiem
un rūpējoties par to, lai netiktu pieļauti interešu konflikti. Tādēļ subsīdijas saņēmējam ir
jāizpilda procedūras, kas ir izklāstītas Subsīdijas līguma IV pielikumā. Subsīdijas saņēmēja un
partneru pienākums ir ievērot valsts piederības un izcelsmes vietas nosacījumi, kas izklāstīti
Subsīdijas līguma IV pielikumā.
Subsīdijas saņēmējam un/vai partneriem nav atļauts slēgt savstarpējus apakšuzņēmumu
līgumus vai apakšuzņēmumu līgumus ar subsīdijas saņēmēja un/vai partneru personālu.

2.5.4. Interešu konflikts un korupcija
Subsīdijas saņēmēja un partnera (-u) pienākums ir veikt visus piesardzības pasākumus, lai
izvairītos no interešu konfliktiem, un uzreiz informēt KVI/ATS par situācijām, kas rada vai var
radīt šāda veida konfliktus.
Interešu konflikts rodas tad, ja projektā iesaistītās personas pienākumu taisnīgu un objektīvu
pildīšanu negatīvi ietekmē iemesli, kas ir saistīti ar ģimeni, jūtu dzīvi, politisko piederību vai
valsts piederību, mantiskajām vai kādām citām interesēm, kas attiecīgajai personai ir
kopējas ar citu personu. Tādēļ visiem partneriem ir jāpilda attiecīgie tiesību akti publiskā
iepirkuma jomā un noteikumi attiecībā uz apakšuzņēmumu līgumu slēgšanu, lai izvairītos
no situācijām, kurās var rasties interešu konflikti vai korupcija.

2.5.5. Projekta rezultātu īpašumtiesības
Projekta rezultātu, ziņojumu un citu ar projektu saistīto dokumentu īpašumtiesības,
intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības pieder subsīdijas saņēmējam.
Vienlaikus subsīdijas saņēmējs piešķir tiesības KVI un Eiropas Komisijai brīvi un pēc saviem
ieskatiem lietot visus dokumentus, kas izriet no projekta, neatkarīgi no to formas ar
nosacījumu, ka netiek pārkāptas spēkā esošās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma
tiesības.
Ja subsīdijas saņēmēja vadība neatrodas valstī, kurā tiek īstenots projekts un ja Subsīdijas
līguma Īpašajos noteikumos nav izklāstīti citi nosacījumi, aprīkojums, transportlīdzekļi un
materiāli, par kuriem ir samaksāts no projekta budžeta, ir jānodod subsīdijas saņēmēja
vietējiem partneriem un/vai gala labuma saņēmējiem ne vēlāk kā līdz projekta
īstenošanas beigām. Gala atskaitei ir jāpievieno pierādījumi par tā aprīkojuma un
transportlīdzekļu nodošanu, kuru iegādes cena pārsniedz 5000 eiro par vienību. Šie
pierādījumi ir jāglabā pārbaudes vajadzībām visos citos gadījumos.
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2.5.6. Sabiedriskais labums
Projektam ir jābūt nekomerciālam. Tas nedrīkst nest subsīdijas saņēmējam vai partneriem
tūlītēju peļņu vai uzlabot subsīdijas saņēmēja, partnera vai ar tiem saistīto komerciālo
uzņēmumu finansiālo kapacitāti.
Projekta mērķiem un rezultātiem ir jāsniedz sabiedrisks labums un jābūt brīvi pieejamiem
plašākai sabiedrībai. Ja projekta ietvaros tiek veiktas (piemēram, vadlīniju, mācību
materiālu, pētījumu) publikācijas, tām ir jābūt brīvi pieejamām sabiedrībai. Visām
investīcijām un citiem Programmas līdzfinansētā projekta rezultātiem ir jābūt virzītiem uz
publisku lietošanu. Citi nosacījumi attiecībā uz projekta produktu un rezultātu pieejamību ir
atļauti tikai ar Līgumslēdzēja iestādes iepriekšēju atļauju.

2.5.7. Prasības attiecībā uz uzskaites sistēmu un bankas informāciju
Subsīdijas saņēmējs organizē projekta uzskaites un grāmatvedības sistēmu atbilstoši
Subsīdijas līguma Vispārīgo noteikumu 16.1. pantam.
Saskaņā ar Subsīdijas līguma Vispārīgo noteikumu 7. pantu subsīdijas saņēmējs atver
atsevišķu kontu bankā maksājumiem, kas ir saistīti ar projektu, lai varētu identificēt līdzekļus,
ko ir samaksājusi KVI, un aprēķināt šo līdzekļu sniegtos procentus. Minētajiem kontiem ir
jāsniedz informācija par KVI samaksāto līdzekļu uzkrātajiem procentiem.

2.5.8. Subsīdijas samaksa
Maksājumu procedūras ir izklāstītas Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 4. pantā un atbilst
vienam no trīs turpmāk norādītajiem variantiem.
1. variants. Projekta īstenošanas laikposms nepārsniedz 12 mēnešus vai subsīdijas apjoms
nepārsniedz 100 000 eiro.
KVI izmaksā subsīdiju subsīdijas saņēmējam šādi:
•

priekšfinansējumu 80% apmērā no summas, kas ir minēta Īpašo noteikumu
3.2. pantā, ņemot vērā Īpašo noteikumu 4.3. panta nosacījumus; priekšfinansējuma
maksājums tiek veikts pēc tam, kad KVI ir apstiprinājusi subsīdijas
saņēmēja/partneru auditoru (-us);

•

atlikumu 45 dienu laikā pēc tam, kad KVI ir apstiprinājusi gala atskaiti, saskaņā ar
Vispārīgo noteikumu 15.2. pantu. Atskaite jāiesniedz kopā ar V pielikumā
sniegtajam paraugam atbilstošu gala maksājuma pieprasījumu un izdevumu
pārbaudes atskaiti atbilstoši Vispārīgo noteikumu 15.6. pantam.

2. variants. Projekta īstenošanas laikposms pārsniedz 12 mēnešus un subsīdijas apjoms
pārsniedz 100 000 eiro.
KVI izmaksā subsīdiju subsīdijas saņēmējam šādi:
•

sākotnējo priekšfinansējuma maksājuma daļu 80% apmērā no pirmajiem 12 mēnešiem
aprēķinātā budžeta daļas, kuru finansē KVI, bet nepārsniedzot 40% no summas, kas ir
minēta Īpašo noteikumu 3.2. pantā, ņemot vērā Īpašo noteikumu 4.3. panta
nosacījumus; priekšfinansējuma maksājums tiek veikts pēc tam, kad KVI ir apstiprinājusi
subsīdijas saņēmēja/partneru auditoru (-us);
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turpmākās priekšfinansējuma maksājumu daļas no summas, kas ir minēta Īpašo
noteikumu 4. pantā un kuras mērķis ir segt subsīdijas saņēmēja izmaksas par katriem
12 projekta īstenošanas mēnešiem, 45 dienu laikā pēc tam, kad KVI atbilstoši Vispārīgo
noteikumu 15.2. pantam ir apstiprinājusi starpposma atskaiti, kas tiek iesniegta kopā ar:
– maksājuma pieprasījumu atbilstoši paraugam V pielikumā;
– izdevumu pārbaudes atskaiti atbilstoši 15.6. pantam;
– finanšu garantiju atbilstoši 15.7. pantam;

•

atlikumu 45 dienu laikā pēc tam, kad KVI atbilstoši Vispārīgo noteikumu 15.2. pantam ir
apstiprinājusi gala atskaiti, kas tiek iesniegts kopā ar:
–

V pielikumā sniegtajam paraugam atbilstošu gala maksājuma pieprasījumu;

–

izdevumu pārbaudes atskaiti atbilstoši 15.6. pantam.

Turpmākie priekšfinansējuma maksājumi var tikt veikti tikai tad, ja daļa no izmaksām, kas ir
faktiski radušās un ko finansē KVI (lietojot procentuālo attiecību, kas ir noteikta Īpašo
noteikumu 3.2. pantā), sasniedz vismaz 70% no iepriekšējā maksājuma un to apstiprina
attiecīgā starpposma atskaite un izdevumu pārbaudes atskaite, kā norādīts Vispārīgo
noteikumu 15.6. pantā.
Ja iepriekšējā priekšfinansējuma maksājuma izlietojums ir mazāks par 70%, jaunā
priekšfinansējuma maksājuma summa tiek samazināta par iepriekšējā priekšfinansējuma
maksājuma neizlietoto daļu.
Saskaņā ar Līgumu priekšfinansējuma kopsumma nedrīkst pārsniegt 80% no summas, kas ir
minēta Īpašo noteikumu 3.2. pantā.
Saskaņā ar Līgumu priekšfinansējuma kopsummu var palielināt līdz 90% ar Līgumslēdzējas
iestādes lēmumu.
3. variants. Visiem projektiem
KVI izmaksā subsīdijas saņēmējam subsīdiju vienā maksājumā 45 dienu laikā pēc tam, kad
KVI atbilstoši Vispārīgo noteikumu 15.2. pantam ir apstiprinājusi gala atskaiti, kas tiek
iesniegta kopā ar:
–

V pielikumā sniegtajam paraugam atbilstošu pieprasījumu par atlikuma samaksu;

–

izdevumu pārbaudes atskaiti.

2.5.9. Eiro lietošana
Maksājumi tiek veikti tikai eiro. Nacionālajās valūtās (kas nav eiro) radušos faktisko izmaksu
pārvēršana eiro ir jāveic pēc likmes, kas ir publicēta „InforEuro” par to mēnesi, kad
izdevumi
faktiski
tika
apmaksāti.
Skatiet
tīmekļa
vietni
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en.
Lūdzam ņemt vērā, ka zaudējumi, kas izriet no valūtas konvertēšanas, nav attiecināmās
izmaksas. Izdevumi nacionālajā valūtā (kas nav eiro) ir jāpārvērš eiro ar četru ciparu aiz
komata precizitāti (piemēram, 1,0234).
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2.5.10. Subsīdijas saņēmēja un partneru iepirkumi projekta ietvaros
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 3. pantu līgumu slēgšanas procedūras un attiecīgie
standarta dokumenti, kas ir jāizmanto Programmas īstenošanai, ir tās procedūras un
dokumenti, kas ir iekļauti Praktiskajā Eiropas Kopienas ārējo sakaru līgummetožu
rokasgrāmatā (PRAG), kas ir spēkā iepirkuma konkursa procedūras vai projektu pieteikumu
konkursu sākšanas laikā. Šīs līgumu slēgšanas procedūras ir spēkā visā Programmas
ģeogrāfiskajā teritorijā — gan to ES dalībvalstu teritorijā, kuras piedalās Programmā, gan
Baltkrievijas teritorijā. Latvijas un Lietuvas subsīdijas saņēmēju un partneru gadījumā
noteikumiem, kas reglamentē apakšuzņēmumu līgumu slēgšanu par projektu īstenošanu, ir
jāatbilst tiesību aktiem publiskā iepirkuma jomā atkarībā no subsīdijas saņēmēja un/vai
partnera juridiskā statusa saskaņā ar Kopienas direktīvām par iepirkuma konkursa
procedūrām.

2.5.11. Nacionālā procedūra Baltkrievijā
Lai saņemtu Programmas finansējumu un īstenotu projekta aktivitātes, Baltkrievijas
pieteikumu iesniedzējiem un partneriem ir jāveic projektu apstiprināšanas nacionālā
procedūra
Baltkrievijā.
Attiecīgos
tiesību
aktus
var
lejupielādēt
šeit:
http://www.cu4eu.net/ru/relations/legisl_by/.
Lūdzu ņemiet vērā, ka Baltkrievijas Republikas valdībai ir jāapstiprina projekts sešu mēnešu
laikā pēc dienas, kurā projektu ir apstiprinājusi KUK. Ja noteiktajā termiņā dokumentāli
netiek pierādīts, ka Baltkrievijas Republikas valdība ir projektu apstiprinājusi, Līgumslēdzēja
iestādei ir tiesības neparakstīt Subsīdijas līgumu ar projekta subsīdijas saņēmēju .
Jāpiebilst, ka Baltkrievijas valsts tiesību aktos ir iekļauts nosacījums par projekta atbrīvošanu
no atsevišķiem nodokļiem. Ņemot to vērā, Baltkrievijas pieteikumu iesniedzējiem un
partneriem iesakām veikt visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar Baltkrievijas tiesību
aktiem, lai atbrīvotu Programmas finansējumu no nodokļiem pirms Programmas
finansējuma saņemšanas savos kontos Baltkrievijā. Tāpat ir ieteicams izpildīt visas
nepieciešamās procedūras, lai atbrīvotu iepirktos materiālus, pakalpojumus un darbus no
nodokļiem pirms to iepirkšanas. Nodokļi ir attiecināmi, ja subsīdijas saņēmējs/partneris var
pierādīt, ka tas nevar tikt atbrīvots no nodokļiem un nevar tos atgūt.
Veicot projekta apstiprināšanas nacionālo procedūru, kā arī attiecībā uz visiem
jautājumiem par valsts tiesību aktu piemērošanu saviem projektiem Baltkrievijas
organizācijām tiek ieteikts aktīvi sadarboties ar Baltkrievijas valsts iestādi, kas ir atbildīga
par ES programmu un projektu koordināciju un kontrolē to īstenošanu:
ES Tacis programmas Valsts koordinējošā struktūrvienība Baltkrievijā
Adrese: 1 Kalvariyskaya st. room 707
220004, Minska, Baltkrievija
Tālr.: + 375 (17) 200 87 56, 200 64 65
Fakss: (+375-17) 227 26 15
E-pasts: taciscu@tut.by
Izpilddirektors: Leonīds Orlovs (Leonid Orlov)
E-pasts: orlov@infonet.by
http://www.cu4eu.net
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2.5.12. Revīzija
Katrs subsīdijas saņēmējs ieceļ auditoru, kas pārbauda, vai subsīdijas saņēmēja un
partneru deklarētās izmaksas ir patiesas, precīzas, pareizas un attiecināmas saskaņā ar
Subsīdijas līgumu, un izsniedz izdevumu pārbaudes atskaiti. Ir jāpārbauda pilnīgi visi
izdevumi, un pārbaudes rezultāti ir jāatspoguļo izdevumu pārbaudes atskaitē. Izdevumu
pārbaudes atskaite ir jāiesniedz ATS kopā ar starpposma/gala atskaiti un pieprasījumu
veikt starpposma/gala maksājumu.
Katrs partneris atsevišķi ir atbildīgs par to, lai tā izdevumus apstiprinātu auditors. Katra
partnera pienākums ir iesniegt subsīdijas saņēmējam auditora sagatavotu izdevumu
pārbaudes atskaiti par savu daļu. Subsīdijas saņēmēja pienākums ir apkopot visu partneru
izdevumu pārbaudes atskaites, sagatavot finanšu sadaļu/atskaiti par projektu kopumā
(VI pielikums) un iesniegt to savam auditoram pārbaudīšanai.
Izdevumu pārbaudes izmaksas ir jāiekļauj projekta budžetā; detalizētas procedūras, kas
atbilst PRAG, ir izklāstītas VII pielikumā — Subsīdijas izdevumu pārbaudes darba uzdevumi.
Auditors (-i) ir jāizvēlas, veicot publiskā iepirkuma konkursa procedūru saskaņā ar Subsīdijas
līguma IV pielikumu.
Izdevumu pārbaudes prasības ir šādas:
•

izdevumiem ir jābūt identificējamiem, pārbaudāmiem un reģistrētiem subsīdijas
saņēmēja/partnera (-u) grāmatvedības dokumentos;

•

izdevumiem ir jābūt viegli identificējamiem un pārbaudāmiem, un izsekojamiem līdz
subsīdijas saņēmēja/partnera (-u) uzskaites un grāmatvedības sistēmām un to
ietvaros;

•

subsīdijas saņēmējam/partnerim (-iem) ir jāļauj auditoriem uz pamatojošo
dokumentu pamata pārbaudīt pārskatus, grāmatvedības dokumentus un visus
citus dokumentus, kas ir saistīti ar projekta finansējumu, kā arī veikt pārbaudes uz
vietas; subsīdijas saņēmējs un partneris (-i) nodrošina piekļuvi visiem dokumentiem
un datu bāzēm, kas ir saistītas ar projekta tehnisko un finanšu pārvaldību;

•

visiem apliecinošiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem dokumentu veidā —
papīra, elektroniskā vai citādā formātā —, ir jābūt pieejamiem dokumentu
oriģināliem, nevis fotokopijām vai faksimiliem, un ir vēlams, lai tie būtu saņemti no
neatkarīga avota ārpus organizācijas.

Subsīdijas saņēmēja/partneru pienākums ir glabāt visus izdevumus apliecinošos
dokumentus (līgumus, kvītis, faktūrrēķinus, maksājuma dokumentus utt.). Šo dokumentu
oriģināli saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 16.3. pantu ir jāglabā subsīdijas saņēmēja un
partnera (-u) grāmatvedības lietās vismaz septiņus gadus pēc gala maksājuma
saņemšanas. Grāmatvedības dokumentu kopijas nav jāpievieno finanšu atskaitēm, ja vien
KVI/ATS to īpaši nepieprasa.
Atšķirībā no citiem izdevumu veidiem apliecinošos dokumentus var pieprasīt iesniegt
kopā ar finanšu atskaitēm par iegādāto aprīkojumu, t. i., priekšmetiem, kas finansēti
budžeta 3. pozīcijas ietvaros, pakalpojumiem budžeta 5. pozīcijas ietvaros un darbiem
budžeta 6. pozīcijas ietvaros. Šie apliecinošie dokumenti ir:
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-

iepirkuma konkursa dokumentācija; iegādājoties aprīkojumu (vai pakalpojumus) no
ārējiem piegādātājiem/darbu izpildītājiem, ir jāņem vērā iepirkuma konkursa vadlīnijas
Subsīdijas līguma IV pielikumā; ir jāiesniedz dokumentācija, kas apstiprina, ka
iepirkuma process bijis atbilstošs šīm vadlīnijām;

-

iepirkuma konkursa dokumentu, tostarp līgumu, kopijas;

-

faktūrrēķinu kopijas;

-

maksājuma dokumentu kopijas (kases čeks vai maksājuma uzdevums);

-

izcelsmes apliecība. Piegādātājiem ne vēlāk kā pirmā faktūrrēķina iesniegšanas laikā
ir jāuzrāda subsīdijas saņēmējam izcelsmes vietas apliecība par aprīkojumu un
transportlīdzekļiem, kuru iegādes cena pārsniedz 5000 eiro par vienu vienību.
Izcelsmes vietas nosacījumi (skatīt turpmāk) attiecībā uz materiāliem ir spēkā
neatkarīgi no to cenas. Piegādātājiem ir jāapliecina, ka saskaņā ar Subsīdijas līgumu
piegādātā aprīkojuma un transportlīdzekļu izcelsmes vieta ir viena vai vairākas no šīm
valstīm un teritorijām:

-

-

ES dalībvalstis;

-

EKPI PS programmu saņēmējvalstis (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija,
Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Moldova, Maroka, Jordānas
Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvalde, Krievijas Federācija, Sīrija,
Tunisija un Ukraina);

-

Pirmsiestāšanās
palīdzības
instrumenta
saņēmējvalstis
(Horvātija,
Bijusī
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Turcija, Albānija, Bosnija, Melnkalne, Serbija,
tostarp Kosova);

-

EEZ dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija);

valsts piederības apliecinājums. Pretendentiem ir jānorāda sava valsts piederība,
uzrādot valsts tiesību aktiem atbilstošo valsts piederības apliecinājumu. Saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1638/2006 tiesības piedalīties iepirkuma konkursa procedūrās, ko
administrē subsīdijas saņēmējs, ar vienādiem noteikumiem ir visām fiziskām personām,
kas ir valsts piederīgas turpmāk minētajām valstīm un teritorijām, un juridiskām
personām, kas ir dibinātas turpmāk minētajās valstīs un teritorijās:
-

ES dalībvalstīs;

-

EKPI PSP programmu saņēmējvalstīs (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija,
Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Moldova, Maroka, Jordānas
Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvalde, Krievijas Federācija, Sīrija,
Tunisija un Ukraina);

-

pirmsiestāšanās
palīdzības
instrumenta
saņēmējvalstīs
(Horvātija,
Bijusī
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Turcija, Albānija, Bosnija, Melnkalne, Serbija,
tostarp Kosova);

-

EEZ dalībvalstīs (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija).

Arī starptautiskajām organizācijām ir tiesības piedalīties iepirkuma konkursos.
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2.5.13. Līdzekļu atgūšana
Subsīdijas saņēmējs apņemas atmaksāt KVI visas tās summas, kas pārsniedz galīgo
maksājuma summu, vai kuras konstatētas pārbaudes vai revīzijas laikā,. Līdzekļu atgūšanas
procedūras tiek veiktas saskaņā ar EK Regulas Nr. 951/2007 27. panta nosacījumiem. Pēc
tam, kad revīzijas iestāde ir konstatējusi summas, kas pārsniedz piešķirto ES subsīdijas
summu, subsīdijas saņēmējs saņem paziņojumu par līdzekļu atgūšanu/parādu tās summas
apmērā, kuru KVI ir pārmaksājusi un kas jāsamaksā 45 dienu laikā pēc parāda paziņojuma
izsniegšanas.
Ja subsīdijas saņēmējs neveic atmaksu KVI noteiktajā termiņā, KVI ir tiesības palielināt
parāda summas, pieskaitot tām procentus saskaņā ar Subsīdijas līgumā norādīto likmi.
Kavējuma procenti ir jāmaksā par laika posmu starp KVI noteiktā maksājuma termiņa
beigu datumu un datumu, kurā maksājums faktiski tiek veikts. KVI ir tiesības kompensēt
atmaksājamās summas ar summām, kas pienākas subsīdijas saņēmējam, bet tas
neietekmē subsīdijas saņēmēja vai KVI tiesības vienoties par maksājuma sadalīšanu pa
daļām. Visus maksājumus par banku pakalpojumiem saistībā ar parāda summu atmaksu
Kopīgajai vadības iestādei pilnībā veic subsīdijas saņēmējs. Ja KVI nespēj atgūt parādu
viena gada laikā pēc atgūšanas rīkojuma izsniegšanas, summu samaksā ES dalībvalsts,
kurā ir izvietots subsīdijas saņēmējs vai partneris, un valsts to pieprasa atpakaļ no subsīdijas
saņēmēja vai partnera. Ja subsīdijas saņēmējs vai partneris ir izveidots partnervalstī, KVI
nodod lietu izskatīšanai Eiropas Komisijai, kas uz pilnīgas lietas pamata pārņem uzdevumu
atgūt summas, kas pienākas no subsīdijas saņēmēja vai partnera, kurš ir izveidots
partnervalstī, vai tieši no attiecīgās valsts iestādēm.

2.5.14. Ieņēmumi no projekta
Subsīdiju mērķis nedrīkst būt peļņas nešana subsīdijas saņēmējam vai partneriem, un tām
nedrīkst būt šāds efekts. Subsīdijas gadījumā peļņa ir definēta kā ieņēmumu pārpalikums
pēc izmaksām, kas radušās subsīdijas saņēmējam/partneriem, brīdī, kad tiek iesniegts gala
maksājuma pieprasījums.
Visi procenti un līdzvērtīgi labumi, kas uzkrājas no priekšfinansējuma maksājuma, ko KVI ir
samaksājusi subsīdijas saņēmējam, ir jāmin gala atskaitē. Visi procenti un līdzvērtīgi labumi,
kas uzkrājas no priekšfinansējuma maksājuma, ir jānovirza projektam un jāietur no gala
maksājuma.

2.5.15. Līguma grozījumi
Noteikumi par grozījumu ieviešanu Subsīdijas līgumā un līguma pielikumos (tostarp
budžetā) ir izklāstīti Vispārīgo noteikumu 9. pantā.
Visi līguma un tā pielikumu grozījumi ir rakstveidā jāizklāsta papildinājumā. Līgumus ir
tiesības grozīt tikai līgumu darbības laikā.
Ja grozījumus pieprasa subsīdijas saņēmējs, pieprasījums ir jāiesniedz KVI vienu mēnesi
pirms dienas, kurā grozījumiem ir jāstājas spēkā, ja vien nav īpaši apstākļi, kurus subsīdijas
saņēmējs ir pienācīgi pamatojis un KVI ir pieņēmusi. Papildinājumiem nedrīkst būt
atpakaļejošs spēks.
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Gadījumos, kad budžeta vai projekta apraksta grozījumi neietekmē projekta pamatmērķi un
finansiālā ietekme ir saistīta tikai ar pārvedumu starp posteņiem vienas budžeta
pamatpozīcijas ietvaros, tostarp posteņa atcelšanu vai ieviešanu, vai pārvedumu starp
budžeta pamatpozīcijām, pieļaujot sākotnējās (vai ar papildinājumu mainītās) summas
izmaiņas par ne vairāk kā 15% attiecībā uz katru saistīto attiecināmo izmaksu pamatpozīciju,
subsīdijas saņēmējs ir tiesīgs grozīt budžetu un nekavējoties rakstveidā par to informēt KVI.
Šādā gadījumā papildinājums nav jāparaksta. Metodi nedrīkst izmantot, lai grozītu
administratīvo izmaksu rezerves neparedzētiem izdevumiem pozīciju.
Par adreses maiņu, bankas konta maiņu un auditoru maiņu ir tikai jāpaziņo KVI, lai gan tas
neliedz KVI iebilst pret subsīdijas saņēmēja bankas konta vai auditora izvēli.
KVI ir tiesības pieprasīt, lai subsīdijas saņēmēja un/vai, ja tādi ir, partneru auditori tiek
aizvietoti, ja apsvērumi, kas nebija zināmi līguma parakstīšanas brīdī, liek šaubīties par
auditoru neatkarību vai profesionālajiem standartiem.
Papildinājuma mērķis vai sekas nedrīkst būt tādu izmaiņu ieviešana līgumā, kas liktu
apstrīdēt subsīdijas piešķiršanas lēmumu vai būtu pretrunā vienlīdzīgai attieksmei pret
pieteikumu iesniedzējiem. Īpašo noteikumu 3.2. pantā minēto maksimālo subsīdijas summu
nav atļauts palielināt.

2.5.16. Atskaišu iesniegšana
Atskaišu mērķis ir informēt KVI/ATS par projekta virzību,
sasniegtajiem rezultātiem, grūtībām un patērētājiem resursiem.

radītajiem

produktiem,

Par katru projektu ir jāsniedz atskaite; atskaites ir līgumsaistības atbilstoši Subsīdijas līguma
Vispārīgo noteikumu 2. pantam un Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 4.1., 4.2. pantam.
Iesniedzamo atskaišu skaits ir atkarīgs no izraudzītās maksājuma kārtības, kā norādīts
Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 4.3. pantā.
Ziņojumi par projekta gaitu
Projektu īstenošanas laikā ik pēc sešiem mēnešiem par katru projektu ir jāsniedz ziņojumi
par projekta gaitu. Ziņojumi par projekta gaitu ir nepieciešami, lai KVI/ATS būtu informēta
par projekta virzību. Ziņojumiem par projekta gaitu ir jābūt īsiem, iekļaujot informāciju par
īstenotajām darbībām un radītajiem produktiem, kā arī kopsavilkumu par izmaksām.
Ziņojumi par projekta gaitu nav jāauditē. Tie tiek sniegti neatkarīgi no maksājumu
pieprasījumiem. Ziņojumi par projekta gaitu ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā pēc katra
sešu mēnešu perioda.
Starpposma atskaite
Starpposma atskaites tiek iesniegtas par projektiem, kuru subsīdija pārsniedz 100 000 eiro
un īstenošanas laikposms pārsniedz 12 mēnešus. Starpposma atskaite ir jāiesniedz kopā ar
subsīdijas saņēmēja pieprasījumu veikt starpposma maksājumu. Starpposma atskaite tiek
iesniegts pēc tam, kad ir iztērēti 70% no priekšfinansējuma summas.
Starpposma atskaiti veido pārskata un finanšu daļas/atskaites. Tiek veiktas izdevumu
pārbaudes, izdevumu pārbaudes atskaites tiek iesniegtas subsīdijas saņēmējam, un
subsīdijas saņēmēja auditora projekta sniegtā izdevumu pārbaudes atskaite tiek
pievienota katrai starpposma atskaitei kopā ar nepieciešamajiem pamatojošajiem
dokumentiem.
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Gala atskaite
Gala atskaite tiek iesniegta par visiem projektiem. Gala atskaite ir gala maksājuma
pieprasījuma priekšnoteikums. Gala atskaite ir jānosūta ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
projekta īstenošanas laikposma beigām, kā noteikts Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu
2. pantā, izņemot gadījumos, kas ir minēti Vispārīgo noteikumu 2.3. pantā. Atskaiti veido
pārskata un finanšu daļas/atskaites, un gala atskaitei ir jāpievieno projekta izdevumu
pārbaudes atskaite.
Papildu informācija par atskaites sniegšanas prasībām ir izklāstīta Subsīdijas līguma
Vispārīgo noteikumu 2. pantā un Subsīdijas līguma Īpašo noteikumu 4.1. un 4.2. pantā.

2.5.17. ATS veiktā projektu uzraudzība
KVI un ATS uzrauga projektu īstenošanu. Projektu īstenošanas praktisko uzraudzību veic ATS.
Galvenie līdzekļi, kas tiek izmantoti uzraudzības gaitā ir projekta ziņojumi par projekta
gaitu, starpposma un gala atskaites un pārbaudes uz vietas. Turklāt projekta īstenošanas
laikā ir jānodrošina pastāvīga sazināšanās starp ATS darbiniekiem, kuri veic uzraudzību, un
subsīdijas saņēmēju/partneriem. Subsīdijas saņēmējiem laikus jānosūta ATS informācija par
būtiskiem sagaidāmajiem pasākumiem, kā arī sagatavošanā esošie informācijas un
publicitātes materiāli.
Iepriekš minētās starpposma un gala atskaites un ziņojumi par projekta gaitu ir jāiesniedz
ATS. Atskaites ir jāsagatavo angļu valodā. Apliecinošos s dokumentus var iesniegt valsts
valodās. Atskaites ir jāiesniedz papīra un elektroniskā veidā (saglabāti kompaktdiskā).
Ziņojumi par projekta gaitu, starpposma atskaite un gala atskaite ir projekta īstenošanas
gaitas uzraudzības galvenie avoti. Starpposma atskaite un gala atskaite kopā ar
maksājuma pieprasījumiem ir pamats maksājumiem subsīdijas saņēmējam.
ATS veic arī pārbaudes uz vietas ar mērķi uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu, sniegt
padomus vai risināt partnerības problēmas, uzraudzīt produktu un rezultātu radīšanu. Ja
nepieciešams, ATS vārdā uzdevumus var veikt pilnvarotas trešās puses.
ATS uzrauga visas atskaites daļas, piemēram, darbību aprakstus, atskaišu par
sasniegumiem attiecībā uz plānotajiem produktiem, izdevumu sarakstus, kā arī auditora
izsniegto izdevumu apstiprinājumu. Plānoto produktu radīšana tiek uzraudzīta saskaņā ar
pieteikuma formā izklāstīto darba plānu. Finanšu uzraudzības laikā ATS veic salīdzinošās
pārbaudes noskaidrojot, vai tas, ko ir pārbaudījis auditors, atbilst Subsīdijas līguma
nosacījumiem, Programmas noteikumiem un projekta Pieteikuma formai.
Ja atskaitēs sniegtā informācija ir nepietiekama, ATS pieprasa no subsīdijas saņēmēja
papildu informāciju vai skaidrojumus, kas ir jāsniedz 30 dienu laikā, ja vien nav norādīts
citādi. Ja nepieciešams, ATS, KVI vai to pilnvarotajām trešajām personām ir tiesības
pieprasīt subsīdijas saņēmējam iesniegt papildu dokumentus, piemēram, pārbaudes lapu
par projekta līmenī veiktajām pārbaudēm, izdevumu pārbaudes atskaitē minētos
dokumentus, faktūrrēķinu kopijas, darba laika uzskaites tabulas utt. Subsīdijas saņēmējam
noteiktā termiņā ir jāsniedz atbildes ATS. Ja nav papildu jautājumu par attiecīgo atskaiti
vai citi nenoskaidroti jautājumi par projektu, attiecīgā atskaite un maksājuma pieprasījums
tiek apstiprināti Apvienotajā tehniskajā sekretariātā un nodoti KVI maksājuma procedūras
izpildei.
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Starpposma atskaite un gala atskaite ir uzskatāmas par apstiprinātām, ja no KVI netiek
saņemta rakstveida atbilde 45 dienu laikā pēc tam, kad tā ir saņēmusi minētās atskaites
un nepieciešamos dokumentus.
KVI ir tiesības apturēt atskaites apstiprināšanas termiņu, informējot subsīdijas saņēmēju par
to, ka atskaiti nav iespējams apstiprināt un ka KVI uzskata, ka ir nepieciešamas papildu
pārbaudes. Termiņa apturēšana stājas spēkā brīdī, kad KVI nosūta grozījumus. Šādos
gadījumos KVI ir tiesības pieprasīt precizējumus, grozījumus vai papildu informāciju, kas ir
jāsniedz 30 dienu laikā pēc pieprasījuma. Termiņš atsākas dienā, kad tiek saņemta
nepieciešamā informācija (Subsīdijas līguma Vispārīgo noteikumu 15.2. pants).

2.5.18. Publicitāte, informācija un komunikācija
Katram projektam, ko finansē ES Programmas ietvaros, ir jāveic komunikācijas un
publicitātes pasākumi, lai:
•

nodrošinātu nevainojamu projekta norisi (nodrošinot efektīvu komunikāciju partneru
starpā);

•

nodrošinātu projekta rezultātu redzamību attiecīgajām mērķa grupām un sabiedrībai;

•

uzsvērtu Eiropas Savienības ieguldījumu reģiona attīstībā.

Lai nodrošinātu efektīvu, koncentrētu un konsekventu komunikāciju, subsīdijas saņēmēja
un partneru pienākums ir plānot komunikācijas un publicitātes pasākumus, sākot ar
pieteikuma sagatavošanas posmu. To uzdevums ir detalizēti plānot šos pasākumus un
minēt tos pieteikumā. Ja projekts tiek apstiprināts finansēšanai, pieteikuma daļa, kurā ir
aprakstīti komunikācijas un publicitātes pasākumi, tiek izmantota kā projekta
komunikācijas plāns. Eiropas Komisija iesaka subsīdijas saņēmējam piešķirt vismaz 1000 eiro
komunikācijai, jo ir jāizpilda vismaz minimālās prasības, t. i., jānodrukā uzlīmes iegādātajam
aprīkojumam, jāsagatavo informatīvas plāksnes atjaunotajām telpām vai jāpublicē vismaz
viens raksts preses izdevumos.
Subsīdijas saņēmēja saistības un padomi par to, kā veiksmīgi īstenot komunikāciju, ir sniegti
Eiropas Savienības ārējo sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmatā (2008. gada
aprīlis). To var lejupielādēt no Programmas tīmekļa vietnes (www.enpi-cbc.eu) vai no
EuropeAid tīmekļa vietnes (http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).
Subsīdijas saņēmēja un partneru pienākums ir lietot Programmas logotipu visos
komunikācijas materiālos.
Sākot ar pieteikuma sagatavošanas posmu, subsīdijas saņēmēja un partneru pienākums ir
cieši sadarboties ar darbinieku, kas Programmas ietvaros atbild par informāciju. Viņu
pienākums ir nosūtīt sagatavotos publicitātes materiālus (rakstus, sludinājumus,
reklāmkarogus, informatīvās plāksnes, uzlīmes utt.) par informāciju atbildīgajam
darbiniekam apstiprināšanai.
Vēlams, lai subsīdijas saņēmējs nosūta KVI informāciju par gaidāmajiem būtiskākajiem vai
sabiedriskajiem projekta pasākumiem pirms šo pasākumu īstenošanas.
Subsīdijas saņēmēja pienākums ir publicēt informāciju par projektu un iegūtajiem
produktiem un rezultātiem, ja tas iespējams, savā un/vai projekta tīmekļa vietnē. Partneri
publicē projekta informāciju savās tīmekļa vietnēs, kad vien tas iespējams.
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2.5.19. Projekta darbības beigas
Visas projektu darbības ir jānoslēdz laikposmā (īstenošanas periodā), kas ir noteikts
Subsīdijas līgumā.
Gala atskaitē ir būtiski iekļaut arī izmaksas, kas ir saistītas ar projekta noslēgšanu
(piemēram, izmaksas, kas ir saistītas ar gala atskaitēm, izdevumu pārbaudi un projekta
vērtēšanu), jo par šīm izmaksām atskaitīties vēlāk nav iespējams.
Subsīdijas saņēmējs un partneri nodrošina KVI/ATS, ES pilnvarotajām organizācijām, KVI
pilnvarotajiem ārējiem auditoriem piekļuvi informācijai par projektu, lai varētu veikt
attiecīgās pārbaudes. Pārbaudes var tikt veiktas līdz pat septiņiem gadiem pēc gala
maksājuma saņemšanas. Attiecībā uz projekta darbības noslēgšanu ir būtiski ņemt vērā to,
ka:
•

Programmas noteikumi par informāciju un publicitāti ir jāizpilda attiecībā uz visiem
produktiem, kas ir iegūti ar Programmas palīdzību, tostarp arī pēc projekta darbības
beigām;

•

subsīdijas saņēmēja pienākums ir iecelt kontaktpersonu vismaz uz sešiem mēnešiem
pēc projekta darbības beigām saziņai ar Programmas pārvaldības iestādēm;

•

subsīdijas saņēmēja un partneru (no to puses) pastāvīgs pienākums ir saglabāt visus
failus, dokumentus un datus par projektu standarta datu nesējos drošā un rūpīgā
veidā, lai pārbaudes un revīzijas būtu iespējams veikt vēl vismaz 7 gadus pēc gala
maksājuma subsīdijas saņēmējam.
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3. TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA

TERMINS

Nr.

DEFINĪCIJA

1

Darbība

Terminu lieto kā sinonīmu terminam „projekts”.

2

Papildinājums

Dokuments, ar kuru tiek grozīti Subsīdijas līgumā iekļautie noteikumi.

3

Piegulošās teritorijas

Reģioni, kuru organizācijas ar zināmiem ierobežojumiem ir tiesīgas būt
pieteikumu iesniedzēji un partneri Programmā. Saskaņā ar
Programmas noteikumiem piegulošajām teritorijām ir atļauts piešķirt
ne vairāk kā 20% no Programmas kopējā finansējuma.

4

Pieteikums

Dokumentu kopums, kas ir nepieciešams pieteikuma iesniegšanai. Šo
dokumentu kopumu veido aizpildīta projekta pieteikuma forma un
tās pielikumi, kas ir uzskaitīti pieteikuma formā. Dokumentu kopums
tiek atjaunināts katram projektu pieteikumu konkursam.

5

Projekta pieteikuma
forma

Dokuments, kas ir jāaizpilda, iesniedzot projekta pieteikumu. Šis
dokuments kļūst par projekta pamatu, ja pieteikums tiek apstiprināts
finansēšanai.

6

Projekta pieteikuma
dokumenti

Dokumentu kopums, kas ir nepieciešams, izsludinot projektu
pieteikumu konkursu. Dokumentu kopumu veido Programmas
dokuments, Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem, atskaišu veidlapas,
Subsīdijas līgums un partnerības līgums. Dokumentu kopums tiek
atjaunināts katram projektu pieteikumu konkursam.

7

Sabiedrotais

Organizācija, kas piedalās projektā, bet nesaņem subsīdiju. Projekta
ietvaros subsīdijas saņēmējs un/vai partneri drīkst segt tikai sabiedrotā
komandējuma izmaksas un ceļa izdevumus.

8

Auditors

Subsīdijas saņēmēja un/vai partneru nolīgts audita uzņēmums, kas
atbilst tehniskās specifikācijas nosacījumiem un ir atbildīgs par
izdevumu pārbaudēm un atskaites par faktiskajiem izdevumiem
iesniegšanu.

9

Subsīdijas saņēmējs

Organizācija, kas paraksta Subsīdijas līgumu ar Kopīgo vadības iestādi
un uzņemas pilnīgu juridisku un finansiālu atbildību par projekta
īstenošanu attiecībās ar minēto iestādi; tā saņem finanšu līdzekļus no
Kopīgās vadības iestādes un nodrošina šo līdzekļu pārvaldību un, ja
nepieciešams, sadalīšanu atbilstoši līgumiem, kas ir noslēgti ar
partneriem; tā vienīgā ir atbildīga Kopīgās vadības iestādes priekšā
par operacionālo un finansiālo projekta virzību.

10

Kontaktpunkts

Apvienotā tehniskā sekretariāta izveidota reģionāla iestāde Latvijā
(Daugavpilī) un Baltkrievijā (Vitebskā) ar mērķi informēt šo valstu
mērķa grupas par Programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.

11

Projekta budžets

Projekta kopējo izmaksu izklāsts.

12

Projektu
konkurss

Kopīgās vadības iestādes atklāts uzaicinājums, kas tiek izteikts
konkrētām pieteikumu iesniedzēju kategorijām ar mērķi ierosināt
darbības/projektus ES atbalsta programmas ietvaros.

13

Līdzfinansēšana
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14

Komunikācija

Projekta informācijas izplatīšana projekta norises laikā, t. i., plašākas
auditorijas informēšana par projektu un tā rezultātiem, kā arī par
projekta saņemto ES finansējumu. Komunikāciju var nodrošināt ar
dažādiem līdzekļiem — pasākumiem, elektroniskajām vēstulēm,
publikācijām preses izdevumos utt. Komunikācija ietver arī partneru
iekšējo komunikāciju projekta īstenošanas veicināšanai. Subsīdijas
saņēmējiem un partneriem ir jāņem vērā Eiropas Savienības ārējo
sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmata, Vadlīnijas
pieteikumu iesniedzējiem, kā arī jākonsultējas ar ATS darbinieku, kas
atbild par komunikāciju.

15

Eiropas Savienības
ārējo sakaru
komunikācijas un
publicitātes
rokasgrāmata

EuropeAid sagatavota rokasgrāmata, lai nodrošinātu to, ka ES
finansētajos projektos ir ietverti informēšanas un komunikācijas
pasākumi, lai veicinātu konkrētu vai vispārēju auditoriju izpratni par
projektu un ES sniegto atbalstu projektam, kā arī par sniegtā atbalsta
rezultātiem un ietekmi. Saite: Rokasgrāmata

16

Konsultants

Līgumslēdzēja puse, kas slēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu.

17

Rezerve
neparedzētiem
izdevumiem

Rezerves pozīcija projekta budžetā, kuru lieto tikai neparedzētu
izdevumu gadījumā. Tā nevar pārsniegt 5% no tiešajām
attiecināmajām izmaksām, un to drīkst izmantot tikai ar Līgumslēdzēja
iestādes iepriekšēju rakstveida atļauju.

18

Līgumslēdzēja iestāde

Kopīgā vadības iestāde, kas paraksta Subsīdijas līgumu ar projekta
subsīdijas saņēmēju. Subsīdijas saņēmējs ir pilnībā atbildīgs Kopīgajai
vadības iestādei atbilstoši tam, kā noteikts Subsīdijas līgumā.

19

Ieguldījums natūrā

Palīdzība jebkurā organizācijas projektā, neprasot par to samaksu.
Ieguldījums natūrā ir fiziska un intelektuāla palīdzība projektā, telpu,
zemes vai aprīkojuma nodrošinājums. Ieguldījums natūrā ir uzskatāms
par neattiecināmajām izmaksām, tomēr tas ir jāatspoguļo projekta
dokumentos.

20

Kurjers, kurjerdienests

Uzņēmums, kas nogādā sūtījumus no sūtītāja saņēmējam īsā laika
posmā. Šāda uzņēmuma darbinieks piegādā sūtījumu tieši
saņēmējam. Šādi uzņēmumi darbojas ārpus parastās valsts pasta
sistēmas; tie nesniedz „ierakstīta sūtījuma” pakalpojumus.

21

Pārrobežu efekts

Projekta pozitīva ietekme robežas abās pusēs (visās subsīdijas
saņēmēja un partneru pārstāvētajās valstīs).

22

Ekonomija (ekonomijas
princips)

Ekonomijas princips paredz to, ka resursi, ko institūcija lieto, lai īstenotu
pasākumus, ir pieejami laikus, nepieciešamajā daudzumā un par
viszemāko cenu.

23

Efektivitāte

Efektivitātes princips ir saistīts ar īpašo mērķu un iecerēto rezultātu
sasniegšanu.

24

Produktivitāte

Produktivitātes princips ir saistīts ar vislabāko attiecību
izmantotajiem resursiem un sasniegtajiem rezultātiem.

25

Attiecināmās izmaksas

Izmaksas, kas ir radušās projekta īstenošanas laikā un kas atbilst
attiecināmo izmaksu sarakstam, kas ir norādīts Programmas
dokumentos, valsts un ES tiesību aktos, jo īpaši Regulas (EK)
Nr. 1836/2006 14. pantā, un ko var finansēt Programma.
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26

Eiropas Komisija (EK)

Eiropas Kopienas izpildinstitūcija. 27 komisāru vadībā EK ierosina
priekšlikumus tiesību aktu jomā un darbojas kā „līgumu sargs”. EK ir arī
kopīgās politikas un starptautisko tirdzniecības attiecību pārvaldītājs
un īstenotājs. Tā ir atbildīga par ES ārējās palīdzības pārvaldību.

27

Eksperts

Persona, kuru nodarbina, lai nodrošinātu specifiskas, līguma izpildei
nepieciešamas zināšanas.

28

Tehniski ekonomiskais
pamatojums

Pētījums, kas cenšas skaidri noteikt, vai projekts darbosies un sasniegs
gaidītos rezultātus. Šāds pētījums parasti detalizēti novērtē projekta
tehnisko struktūru, tā izmaksas un ieguvumus, sociālos un vides
aspektus, institucionālos jautājumus, finansiālos aspektus, investīciju
iespējamību utt. Tehniski ekonomiskie pamatojumi parasti tiek
izstrādāti projekta cikla sagatavošanas posmā.

29

Gala labuma saņēmēji

Organizācijas/personas, kas gūst labumu no projekta ilgtermiņā
sabiedrības vai sektora līmenī kopumā.

30

Finansējuma līgums
(finanšu memorands)

Līgums starp EK un partnervalsti, ko ir parakstījusi arī Kopīgā vadības
iestāde un kas nosaka Programmas īstenošanas mērķus un
noteikumus.

31

Subsīdija

Kopīgās vadības iestādes tiešs, nekomerciāls maksājums konkrētam
saņēmējam projekta īstenošanai (vai dažos gadījumos projekta
budžeta daļas finansēšanai), lai sekmētu EK politikas mērķu
sasniegšanu.

32

Subsīdijas līgums

Subsīdijas saņēmēja un Kopīgās vadības iestādes vienošanās ar
īpašiem noteikumiem un saistībām īstenot projektu apmaiņā pret ES
subsīdiju.

33

Vadlīnijas pieteikumu
iesniedzējiem

Dokuments, kurā paskaidrots projektu pieteikumu konkursa mērķis un
noteikumi. Dokumentā ir izklāstīti noteikumi par to, kam ir tiesības
iesniegt pieteikumus, noteikumi par finansējamo projektu un izmaksu
veidiem, kā arī vērtēšanas (atlases un piešķiršanas) kritērijiem.
Dokuments sniedz arī praktisku informāciju par to, kā aizpildīt
pieteikuma formu, kādi dokumenti ir jāpievieno, kā arī iepazīstina ar
pieteikumu iesniegšanas noteikumiem un procedūrām.

34

Neattiecināmās
izmaksas

Izmaksas, kas ir radušās projekta īstenošanas laikā, bet neatbilst
attiecināmo izmaksu sarakstam, kas ir norādīts Programmas
dokumentos un valsts un ES tiesību aktos, jo īpaši Regulas (EK)
Nr. 1836/2006 14. pantā. Šīs izmaksas Programma nevar finansēt.

35

Integrēts projekts

Darbība (projekts), kura ietvaros katrs partneris savā teritorijā veic
daļu no kopīgā projekta aktivitātēm.

36

Liela mēroga projekts

Projekts, kas aptver tādu darbu, pasākumu vai pakalpojumu kopumu,
kuri ir paredzēti nedalāmas konkrēta rakstura funkcijas izpildei ar
skaidri noteiktiem kopīgu interešu mērķiem, lai veiktu pārrobežu
ieguldījumus. Liela mēroga projektus izvēlas ārpus atklātajiem projektu
pieteikumu konkursiem.

37

Uzraudzība

Projekta informācijas (parasti vismaz finansiālās, tehniskās un
institucionālās) regulāra iegūšana un analīze ar mērķi pārbaudīt
projekta ieviešanas atbilstību projektā definētajiem mērķiem,
iznākumiem, budžetam un darba plānam.
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38

Nevalstiska
organizācija (NVO)

39

Darbība

Neatkarīga bezpeļņas organizācija ar noteiktu darba kārtību vai
mērķi, piemēram, vides saglabāšana, nozares asociācijas.
Tiek definēta kā:
- funkcionēšana, piemēram, frāzē „netraucēta darbība”;
- pārvaldība, piemēram, frāzē „darbība ar aprīkojumu”;
- pasākumu kopums, kas ir iecerēts, lai sasniegtu konkrētu mērķi,
piemēram, frāzē „ierosināt darbību projektu pieteikumu konkursa
ietvaros”.

40

Vispārīgais mērķis

Projekta ieguldījums stāvokļa
Programmas prioritātēm.

41

Produkts

Taustāms un redzams projekta iznākums, kas ir nepieciešams projekta
rezultātu sasniegšanai (piemēram, vadlīnijas, tīmekļa vietnes, mācību
materiāli utt.).

42

Partnervalstis

ES Dalībvalstis (Latvija un Lietuva) un partnervalsts (Baltkrievija), kas
piedalās kopīgajā darbības programmā.

43

Partnervalsts

Baltkrievija, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1638/2006 pielikumā.

44

Komandējuma
izmaksas

Komandējuma izmaksas tiek segtas par komandējumiem ārzemēs un
subsīdijas saņēmēja/partnera mītnes zemē, ja ir nepieciešama
nakšņošana. Komandējuma izmaksas iekļauj maksu par izmitināšanu,
ēdināšanu, papildu izdevumus un vietējos ceļa izdevumus.
Komandējuma izmaksām ir jāatbilst organizācijas parastajām likmēm,
un tās nedrīkst pārsniegt līguma parakstīšanas brīdī EK tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm
publicētās likmes.

45

Praktiskā Eiropas
Kopienas ārējo sakaru
līgummetožu
rokasgrāmata (PRAG)

Pirmais vienīgais darba dokuments, kas izskaidro līgumu slēgšanas
procedūras, kas ir spēkā attiecībā uz visiem EK ārējās palīdzības
līgumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta un
desmitā Eiropas Attīstības fonda (EAF). Saite: PRAG

46

Provizoriskais tehniski
ekonomiskais
pamatojums

Projekta dzīvotspējas iepriekšēja izpēte, kas parasti tiek veikta
projekta
cikla
identifikācijas
posmā.
Provizoriskajā
tehniski
ekonomiskajā pamatojumā parasti tiek iekļauti tie paši pētījuma
priekšmeti, kas tehniski ekonomiskajā pamatojumā, bet tie netiek
pētīti tik detalizēti.

47

Iepirkuma konkurss

Materiālu, pakalpojumu un darbu iepirkums. Parasti organizācijām,
kas saņem ES finansējumu, ir jāņem vērā Subsīdijas līguma
IV pielikuma procedūras un publiskā iepirkuma prasības atbilstoši
organizācijas valsts tiesību aktiem.

48

Projekts

Termins, kas tiek izmantots kā sinonīms terminam „darbība”.
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Pirmais projektu

DEFINĪCIJA

Projekta cikls

Lietderīgs rīks visu projekta iespējamo attīstības posmu izprašanai.
Pamatmodelī ietilpst šādi posmi:
•

identifikācija — tiek identificētas un izpētītas idejas iespējamiem
projektiem;

•

sagatavošana — projekta ideja tiek rūpīgi izstrādāta;

•

vērtēšana — ierosinātais projekts
pielāgots, ja tas nepieciešams;

•

finansēšana — tiek pieņemts lēmums par projekta finansēšanu un
īstenošanu;

•

īstenošana un uzraudzība — projekts tiek īstenots, un tiek veiktas
periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu projekta īstenošanu
atbilstoši plānam;

•

novērtējums — tiek novērtēti projekta rezultāti un, iespējams,
radītas jaunas idejas.

tiek

rūpīgi

novērtēts

un

50

Partneris

Projekta dalībnieks, kas ir atbildīgs par to, lai daļa no projekta
darbībām tiktu īstenota atbilstoši pieteikumam un partnerības
līgumam, kas ir parakstīts ar subsīdijas saņēmēju.

51

Projekts
„Reģionālās
kapacitātes celšanas
iniciatīva” (RCBI)

ES finansēts projekts, kas kopš 2005. gada aprīļa atbalsta ES
kaimiņvalstu aktīvu iesaistīšanos pārrobežu sadarbībā. Projekts
atbalsta 15 partnervalstis, kas pašlaik piedalās pārrobežu sadarbībā
jauno EKPI PSP programmu 2007.–2013. gadam ietvaros. Saite: RCBI

52

Rezultāts

Situācijas, attieksmes, zināšanu, prakses, pieredzes, kapacitātes
un/vai citu kvantitatīvu vai kvalitatīvu rādītāju maiņa, kas ir notikusi
pēc konkrētu pasākumu mērķtiecīgas īstenošanas. Projektam var būt
viens vai vairāki sagaidāmie rezultāti, kas ir jāsasniedz ar konkrētām
aktivitātēm.

53

Vienkāršs projekts

Projekts, kas galvenokārt vai pilnīgi tiek īstenots vienā dalībvalstī vai
partnervalstī, bet visu vai dažu Programmā iesaistīto partneru labā.

54

Nemateriāls projekts

Projekts, kura mērķis ir pārmaiņu radīšana un kuram nav fiziska gala
produkta; projekts, kas pamatā nav saistīts ar celtniecību vai
aprīkojuma nodrošināšanu. Nemateriālajos projektos ir iekļautas tādas
darbības kā institūciju stiprināšana, mācības, politikas reformas,
pieredzes apmaiņa.

55

Specifiskais mērķis

Mērķis, kas ir jāsasniedz projekta darbības jomā, sasniedzot vairākus
rezultātus. Specifiskajam mērķim ir jāveicina projekta vispārējā mērķa
sasniegšana.

56

Ieinteresētās personas

Fiziskas personas un organizācijas, kas ir aktīvi iesaistītas projektā vai
kuru intereses var skart projekta izpilde vai noslēgšana. Tās var
ietekmēt projekta mērķus un iznākumu.

57

Stratēģija

Visaptverošs mērķu kopums un plāni to sasniegšanai.

58

(EKPI PSP) Stratēģijas
dokuments

Dokuments, kas ir minēts Regulas (EK) Nr. 1638/2006 7. panta
3. punktā un kas nosaka kopīgo darbības programmu sarakstu, to
indikatīvo asignējuma apjomu vairākiem gadiem un teritoriālās
vienības, kas ir tiesīgas piedalīties katrā programmā.
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59

Apakšuzņēmējs

Juridiska vai fiziska persona, kas projektam piegādā materiālus,
pakalpojumus vai darbus saskaņā ar PRAG IV pielikuma un publiskā
iepirkuma nosacījumiem.

60

Ilgtspējīgs

Projekts ir ilgtspējīgs, ja tas var sniegt pietiekamu labumu mērķa
grupai pietiekami ilgā laika posmā pēc finanšu atbalsta saņemšanas
beigām.

61

SVID analīze

Programmas darbības teritorijas stipro pušu, vājo pušu, iespēju un
draudu identificēšanas metode, kas ir programmas mērķu
apspriešanas pamatā.

62

Simetrisks projekts

Projekts, kura ietvaros paralēli līdzīgi pasākumi tiek īstenoti dalībvalstī (s) un partnervalstī.

63

Mērķa grupas

Grupas/organizācijas, ko projekta mērķa līmenī projekts ietekmēs tieši
un pozitīvi.

64

Tehniskā palīdzība

Sagatavošanas
darbu,
vadības,
uzraudzības,
novērtēšanas,
informēšanas, revīzijas un pārbaudes un jebkādi administratīvās
kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kas ir nepieciešami kopīgo
darbības programmu īstenošanai.

65

Tehniskās palīdzības
līgums

Līgums starp pakalpojuma sniedzēju un Kopīgo vadības iestādi,
saskaņā ar kuru pakalpojuma sniedzējs pilda padomdevēja funkcijas,
vada vai uzrauga projektu, atbilstoši līgumam nodrošina ekspertus vai
darbojas kā iepirkuma starpnieks.

66

Iepirkuma konkurss

Rakstveida vai oficiāls piedāvājums piegādāt materiālus, sniegt
pakalpojumus vai izpildīt darbus par saskaņotu cenu.

68

Iepirkuma konkursa
procedūra

Līguma piedāvāšana iepirkuma konkursā, sākot ar paziņojuma par
iepirkuma konkursu publicēšanu un beidzot ar konkursā piedāvātā
līguma noslēgšanu. Iepirkuma procedūra ir jāveic, stingri ievērojot
valsts publiskā iepirkuma noteikumus un PRAG noteikumus.

69

Izdevumu pārbaude

Subsīdijas saņēmēja/partnera deklarēto projekta izmaksu un
ieņēmumu (ja tādi ir) pārbaude. Auditors pārbauda, vai subsīdijas
saņēmēja un partneru deklarētās izmaksas ir patiesas, precīzi
iegrāmatotas un attiecināmas saskaņā ar Subsīdijas līgumu, kā arī
pārbauda projekta ieņēmumus un izsniedz izdevumu pārbaudes
atskaiti.
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4. PIELIKUMU SARAKSTS
DOKUMENTI, KAS IR JĀAIZPILDA

PROJEKTA PIETEIKUMA FORMA, BUDŽETS UN LOĢISKĀ IETVARA MATRICA (EXCEL FORMĀTĀ)
JURIDISKĀS PERSONAS VEIDLAPA
FINANŠU IDENTIFIKĀCIJAS VEIDLAPA
PARTNERĪBAS PAZIŅOJUMS
PROVIZORISKAIS TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS
SABIEDROTĀ APSTIPRINĀJUMA VĒSTULE

DOKUMENTI INFORMĀCIJAI
KOPĪGĀ DARBĪBAS PROGRAMMA
SUBSĪDIJAS STANDARTA LĪGUMS
- SUBSĪDIJAS LĪGUMA ĪPAŠO NOTEIKUMU PARAUGS
-

II PIELIKUMS. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PAR EIROPAS KOPIENAS FINANSĒTAJIEM ĀRĒJO PROJEKTU SUBSĪDIJU
LĪGUMIEM

-

IV PIELIKUMS. LĪGUMU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRAS

-

V PIELIKUMS. MAKSĀJUMA STANDARTA PIEPRASĪJUMS
VI PIELIKUMS. PĀRSKATA UN FINANŠU ZIŅOJUMA PARAUGS

-

VII PIELIKUMS. PARAUGS ZIŅOJUMAM PAR EK FINANSĒTA ĀRĒJO PROJEKTU SUBSĪDIJAS LĪGUMA IZDEVUMU
PĀRBAUDES FAKTISKAJIEM KONSTATĒJUMIEM UN TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU

-

VIII PIELIKUMS. FINANŠU GARANTIJAS PARAUGS

PARTNERĪBAS LĪGUMA PARAUGS
DIENAS NAUDAS LIKMES (KOMANDĒJUMA IZMAKSU LIKMES) IR NORĀDĪTAS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm
IEGULDĪJUMU STANDARTA LĪGUMS, PIEMĒROJAMS, JA SUBSĪDIJAS SAŅĒMĒJS IR STARPTAUTISKA ORGANIZĀCIJA
PROJEKTA CIKLA PĀRVALDĪBAS VADLĪNIJAS
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manualstools/t101_en.htm
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