PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU VISBIEŽĀK
PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
Pirmā pieteikumu konkursa laikā

VISPĀRĪGI IETEIKUMI:
9 Uzmanīgi izlasiet vērtēšanas kritērijus un salīdziniet, vai jūsu pieteikums atbilst šiem
kritērijiem, jo tie tiks izmantoti, vērtējot jūsu pieteikumu pirms finansējuma lēmumu
pieņemšanas. (2.3.1.4.nodaļa)
9 Rūpīgi izlasiet Instrukcijas projekta pieteikuma formas aizpildīšanai, kas satur detalizētus
paskaidrojumus un piemērus.

Administratīvajā pārbaudē konstatētās kļūdas
Konstatētās neatbilstības pieteikumu iesniegšanas procedūrai; skat. Vadlīniju pieteikumu
iesniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas) 2.2.nodaļu.
•

Pieteikuma iesniegšana pēc termiņa
Gadījumā, ja projekta pieteikums tiek iesniegts pēc noteiktā pieteikuma iesniegšanas
termiņa, tas tiek nekavējoties noraidīts (2.2.3.nodaļa).

•

Aploksne ar pieteikumu nav apzīmogota
Pieteikums ir jāiesniedz aizvērtā un apzīmogotā aploksnē, un uz aploksnes ir jābūt
norādei uz attiecīgo Programmu un projektu pieteikumu konkursu (2.2.2. un
2.3.1.1.nodaļas).

•

Pieteikums nav cauršūts
Pieteikuma (pieteikuma forma + pavadošie dokumenti) oriģinālam un kopijai katram
atsevišķi ir jābūt cauršūtiem saskaņā ar Vadlīnijās sniegtajiem norādījumiem
(2.2.2.nodaļa).

•

Pieteikuma iesniedzēja deklarācija, Partnerības paziņojums un/vai Sabiedrotā
apstiprinājuma vēstule nav pienācīgi aizpildīta(s) vai iesniegta(s)
Augstākminēti dokumenti ir jāparaksta organizācijas (pieteikuma iesniedzēja, partnera
vai sabiedrotā) vadītājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, jādatē un jāapzīmogo ar
organizācijas zīmogu.
IETEIKUMS: apkopjiet visus pieteicēja, partneru un sabiedroto dokumentus savlaicīgi. Ja
pie iesniegšanas trūkst Partnerības paziņojuma oriģināls, pievienojiet vismaz parakstītas
kopijas. Jebkurā gadījumā vēlāk jums tiks prasīts iesniegt arī šo dokumentu oriģinālus
(2.2.2. un 2.3.1.nodaļas).
Nav iesniegts provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums
Provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums jāiesniedz, ja budžeta kopsumma
3.pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” vai 6.pozīcijā „Darbi (infrastruktūra”) ir vienāda ar
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vai pārsniedz 50 000 eiro vai šo budžeta pozīciju kopsumma ir vienāda ar vai pārsniedz
50 000 eiro.
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Atbilstības pārbaudē konstatētās kļūdas
Nav ievērotas Vadlīniju 2.1.nodaļā norādītās prasības.
•

Pieteikuma iesniedzējs vai partneris ir peļņas organizācija
Pieteikuma iesniedzējam ir jābūt bezpeļņas rakstura organizācijai (2.1.1.1.nodaļa).
Partneriem ir jābūt bezpeļņas organizācijām, izņemot tādas, kam ir daļēji industriāls vai
komerciāls raksturs, taču ir nodibinātas ar konkrētu mērķi apmierināt sabiedrības
vajadzības.

•

Pieteikuma iesniedzējs vai partneris nav juridiska persona (pieteikuma formā kā
pieteikuma
iesniedzējs/partneris
ir
norādīta
reģistrēta,
darbojošās
pārstāvniecība/struktūrvienība, kas nav juridiska persona)
Ja organizācijai, kas nolēmusi piedalīties projektā kā pieteicējs vai partneris, nav
centrālā biroja Programmas teritorijā, tad tā var piedalīties, ja tai ir reģistrēta darbojošās
pārstāvniecība/ struktūrvienība Programmas teritorijā. Šajā gadījumā projekta
pieteikuma formā kā pieteikuma iesniedzējs vai partneris ir jānorāda centrālais ofiss,
kam ir juridiskās personas statuss. Tāpat arī jāiesniedz dokumenti, kas pierāda reģistrētās
darbojošās pārstāvniecības/struktūrvienības esamību.
PIEZĪME: Šādai pārstāvniecībai/struktūrvienībai Programmas teritorijā ir jābūt izveidotai
vismaz vienu gadu pirms otrā projekta pieteikumu konkursa izsludināšanas.

Kvalitātes pārbaudē konstatētās kļūdas
Piedāvātā projekta kvalitāte neatbilst attiecīgajiem kritērijiem (2.3.1.4.nodaļa).
•

Vāji definēta problēma; problēma ir nodalīta no mērķiem, rezultātiem un aktivitātēm
Problēmas definīcija ir būtisks pieteikuma elements, jo tā attaisno projekta
nepieciešamību kā tādu. Bez problēmas nevar būt projekts. Problēmas definīcijai ir
jāatklāj atšķirība starp faktisko un vēlamo situāciju, kas būtu sasniegta pēc projekta
īstenošanas. Lai pamatotu problēmas aktualitāti, ir ieteicams sniegt statistikas datus, kas
apraksta pašreizējo situāciju konkrētajā jomā (reģionā, pilsētā, utt.), ko ietekmēs
projekts.
IETEIKUMI: būtiskākie aspekti, kas jāņem vērā: 1) problēmas aprakstam ir jābūt
konkrētam; situācija ir jāapraksta nevis vispārīgi, bet gan konkrētajā teritorijā vai jomā;
2) problēmai ir jābūt aktuālai abās robežas pusēs; 3) tās atrisināšanai ir nepieciešama
pārrobežu sadarbība; to nevar atrisināt nacionālā līmenī; 4) tai drīzāk jākoncentrējas uz
reģionālu jautājumu, nevis nacionāla mēroga problēmu risināšanu, kā piemēram,
nacionāla mēroga reģistra izveide; 5) jāidentificē problēmas skartās sociālās grupas.

•

Nepareizi noteikti projekta mērķi
Mērķis ir jānosaka „vēlamās situācijas” formā, turpretī problēma – „nevēlamās situācijas”
formā. Mērķis izsaka iedomātās situācijas sasniegšanu nākotnē, kad konstatētā
problēma ir atrisināta (skat. Instrukcijas projekta pieteikuma formas aizpildīšanai). Lūdzu,
ņemiet vērā arī to, ka pat ja aktivitātes varētu būt piemērotas reģionam kā tādam, tās
var nebūt atbilstošas Programmai, tādēļ pārbaudiet, kā tās spēs dod ieguldījumu
Programmas mērķu sasniegšanā ar izvēlētās prioritātes un atbalsta virziena palīdzību.
PIEZĪME: Projektam jābūt noteiktam vispārējam mērķim, kura sasniegšanu tas vecinās, un
specifiskajam mērķim, kurš tiks sasniegts līdz ar projekta beigām.

•

Mērķa grupas un gala labuma saņēmēji ir nepareizi definēti
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Projekts tiek ieviests, lai uzlabotu situāciju vai atrisinātu konkrētu problēmu, kas ir aktuāla
jūsu izvēlētajai mērķa grupai.
IETEIKUMI: 1) izvēlieties mērķa grupas stratēģiski, paturot prātā projekta mērķi; 2)
aprakstiet, kā tikušas noteiktas mērķa grupas(-u) vajadzības: vai jūsu projekts ir mērķa
grupai interesants un atbilstošs; 3) sniedziet konkrētu mērķa grupu novērtējumu.
•

Pārrobežu efekta neesamība
Potenciālais projektu pārrobežu efekts ir viens no kritērijiem, kurš tiek izvērtēts. Attiecīgi
pārrobežu sadarbībai jāsniedz ieguldījums kopīgas problēmas atrisināšanā. Ir būtiski, lai
projekta rezultāti un, ja attiecināms, arī produkti būtu abās robežas pusēs.

•

Projektam nepiemīt skaidra novitāte
Aprakstot projekta fona informāciju, problēmu un inovatīvo aspektu, ir būtiski uzsvērt
sekojošo: 1) projekta aktivitātes neatkārto ko tādu, kas jau ir paveikts un pieejams; 2)
piedāvātie risinājumi novērš trūkumus vai pilnveido iepriekšējos sasniegumus.
IETEIKUMI: 1) norādiet savu saistību ar jau paveikto, kā arī to, kā izpaužas jūsu projekta
novitāte vai miniet to, kas ir pietrūcis iepriekš un ko piedāvās jūsu projekts; 2)
pārliecinieties, ka ziniet to, kas notiek reģionā vai izvēlētajā jomā, un to, kā jūsu projekts
sniegs pievienoto vērtību.

•

Nepietiekami detalizēts un haotisks aktivitāšu apraksts; neskaidra projekta loģiskā
uzbūve
Atcerieties, kas aktivitāšu apraksts ir vienīgais informācijas avots, ko izmanto vērtētājs, lai
izprastu piedāvāto projektu. Tādēļ ir svarīgi sniegt strukturizētu aktivitāšu aprakstu,
norādot visu nepieciešamo informāciju (piem., laiku, dalībnieku skaitu, hronoloģiju utt.).
IETEIKUMI: ja uzskatāt, ka daļa informācijas ir vispārzināma un tādēļ to nav nepieciešams
norādīt, tad vērtētāji to neņems vērā. Palūdziet neitrālai personai izlasīt pieteikumu un
pateikt, vai ir skaidrs, ko esat vēlējušies pateikt.

•

Partneru iesaiste nav sabalansēta
Projekts ir partnerības kopīgiem spēkiem veidots produkts, lai īstenotu aktivitāšu kopumu
kopīga labumu un pārrobežu rezultāta sasniegšanai. Kopīgas idejas un ieguldījums
izstrādes fāzē vecinās partneru iesaisti un piederības sajūtu.
IETEIKUMI: 1) neaizmirstiet aprakstīt partneru pienākumus aktivitāšu grupās; 2)
pārliecinieties, ka pieteicējs neuzņemas dominējošu lomu visās aktivitātēs; piešķiriet
aktīvu lomu un atbildību partneriem atsevišķās aktivitāšu grupās; 3) raksturojiet, kā katrs
partneris sniegs ieguldījumu un gūs labumu no projekta.

•

Parteru atbildība nav pietiekami aprakstīta
Lūdzu, ņemiet vārā, ka pieteikuma iesniedzēja un partneru kapacitāte tiek vērtēta
vērtēšanas tabulas iedaļā „Finansu un operacionālā kapacitāte” (2.3.1.4.nodaļa). Tādēļ
ir svarīgi aprakstīt pieteikuma iesniedzēja un partneru pieredzi, kapacitāti, cilvēku un
finansu resursus pietiekami detalizēti. Ņemiet vērā, ka vērtētāji izmantos informāciju, kas
pieejama tikai un vienīgi pieteikuma formā, tādēļ pat ja partneri ir pieredzējuši, bet tas
nav aprakstīts, vērtējums tiks pazemināts.

•

Nepareizi aizpildīta loģiskā ietvara matrica
Loģiskā ietvara matrica ir svarīgs instruments efektīvai projekta plānošanai un
uzraudzībai, tādēļ ir ļoti būtiski aizpildīt to pareizi (skat. Instrukcijas projekta pieteikuma
formas aizpildīšanai).

•

Objektīvi pārbaudāmo indikatoru neesamība produktiem, rezultātiem un mērķiem
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Produktiem, rezultātiem un mērķiem jābūt objektīvi pārbaudāmiem. Tas nozīmē, ka
neitrālam pārbaudes veicējam ir jābūt iespējai pārbaudīt un izvērtēt, pirmkārt, ko
projekts tiecas sasniegt (spējīgam atbildēt uz jautājumu, vai ir iespējams noteikt, vai tas,
kas ticis plānots, ir sasniegts) un, otrkārt, lai izmērītu projekta sasniegumus (vai ir pieejami
pārbaudes avoti un līdzekļi?).
Galvenais apsvērums, kas jāņem vērā, plānojot jūsu projektu, ir skaidrs fokuss uz
rezultātu, kas tiks sasniegts ar noteiktu aktivitāšu palīdzību.
•

Rezultātu ilgtspēja nav nodrošināta
Nav vērts ieguldīt aktivitātēs, kurām nav ilgstoša rakstura un nav skaidra plāna par
aktivitātēm pēc projekta beigām.
PIEMĒRS: gadījuma, ja projekts paredz sabiedrības interešu grupu sadarbību, rezultātu
ilgtspēja varētu tikt nodrošināta ar ilgstošu sadarbības plānu izstrādi; jaunu produktu
izveides vai investīciju gadījumā – konkrētu institucionālu, finansiālu un politisku
uzturēšanas un izmantošanas plānu izveide.

•

Pārspīlētas un neattaisnotas izmaksas
Attiecībai starp paredzamajām izmaksām un sagaidāmajiem produktiem un rezultātiem
jābūt lietderīgai, t.i., tai jāatbilst ieguldītās naudas vērtībai. Ir jāizvērtē, vai visi
paredzamie izdevumi tik tiešām ir nepieciešami projekta īstenošanai, vai tie ir saskaņā ar
projekta pieteikuma formas pamatojumu un vai ierosinātās izmaksas ir reālistiskas un
efektīvas.
IETEIKUMI: 1) kopīgajam budžetam jābūt reālistiskai izmaksu tāmei, kas nepieciešama
aktivitāšu īstenošanai, nevis maksimālajam pieejamajam grantam; 2) izmaksām jāatbilst
esošajai tirgus situācijai; 3) izmaksām jābūt pietiekami detalizētām, nevis izteiktām
vienotas likmes (lump-sum) summās; 4) jāmeklē ekonomiski izdevīgi paņēmieni,
piemēram, elektroniski dokumenti drukāto vietā; jau pieejamu resursu (interneta vietņu,
tīklu, tehnisko bāzu utt.) izmantošana; 5) efektīvam projektam ir jāatbild uz jautājumu,
vai paredzamais rezultāts ir projektam piešķirtās summas vērts.

•

Neattaisnota pārmērīga ārējo ekspertu izmantošana
Vispārējais noteikums ir tāds, ka projekta lielākās daļas īstenošana ir jāuzņemas subsīdijas
saņēmējam un partneriem. Partnerība nevar darboties kā starpnieks, kas saņem
subsīdiju un nolīgst citas personas projekta īstenošanai. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam
kopā ar partneriem jāsniedz savs ieguldījums izvēlētās problēmas risināšanā, izmantojot
savus resursus, proti, personālu, zināšanas, pieredzi utt. Pienācīgi pamatotos gadījumos
apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas ierobežojums neattiecas uz projektiem, kuri
galvenokārt fokusēti uz investīciju aktivitātēm, īpaši tas attiecas uz Liela mēroga
projektiem.

•

Nav paredzēts ārējais audits
Katrā projektā ir jāparedz ārējais audits. Audita izmaksas jāietver budžeta 5.pozīcijā
„Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”. Visai partnerībai nav jābūt kopīgam auditoram;
tādēļ partneriem var būt dažādi auditori.

•

Sniegtās informācijas neatbilstība starp dažādām pieteikuma formas daļām un
pavaddokumentiem

•

Tehnikas kļūdas, aizpildot projekta pieteikuma formu
Projekta pieteikuma formai jābūt pienācīgi aizpildītai, t.i., visiem nepieciešamajiem
laukiem ir jābūt aizpildītiem; informācijai starp atsevišķām nodaļām jābūt saskanīgai;
jānorāda pareizi organizāciju virsraksti un to tulkojumi; visam tekstam ir jābūt redzamam;
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papīra versijai jāsaskan ar elektronisko versiju; informācijai projekta pieteikuma formā un
pavaddokumentos jāsaskan.
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