Izdrukāt uz abām lapas pusēm

<Izdrukājiet uz organizācijas oficiālās veidlapas, šo rindu pēc aizpildīšanas izdzēsiet>

PARTNERĪBAS PAZIŅOJUMS
Projekta nosaukums un saīsinātais
nosaukums
Juridiskās personas, kura kā
partneris piesakās finansējumam,
nosaukums oriģinālvalodā un angļu
valodā
Partnera numurs projekta pieteikuma
formā
Partnerība ir sadarbība starp divām vai vairākām organizācijām, kas ietver dalītu atbildību, uzņemoties īstenot
iepriekš norādīto projektu, ko finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.–2013. gadam ietvaros (turpmāk tekstā —
„Programma”) Kopīgā vadības iestāde.
Parakstot šo Partnerības paziņojumu, iepriekšminētā juridiskā persona, kura kā partneris (turpmāk tekstā —
„organizācija”) piesakās Programmas finansējumam, piekrītot turpmāk aprakstītajiem labas partnerības
prakses principiem, ar šo apliecina:
1) mūsu organizācija neatrodas situācijā, kas neļautu slēgt līgumus, kas ir uzskaitīti Praktiskās Eiropas
Komisijas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatas 2.3.3. sadaļā (pieejama tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm).
Turklāt mēs atzīstam un apliecinām, ka, ja mēs iesaistāmies, atrodoties kādā no šādām situācijām, mūs
var izslēgt no dalības pārējās procedūrās saskaņā ar Praktiskās rokasgrāmatas 2.3.3. punktu;
2) mūsu organizācija ir iepazinusies ar projekta pieteikuma formu pirms tā tiek iesniegta Kopīgajai vadības
iestādei un ir sapratusi organizācijas lomu projektā;
3) mūsu organizācija ir iepazinusies ar Programmu, ir izlasījusi „Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem” un
Subsīdijas līgumu1, un mēs saprotam un pieņemam pienākumus, kādi mums būs, ja subsīdija tiks
piešķirta. Mēs pilnvarojam Pieteikuma iesniedzēju2 parakstīt līgumu ar Kopīgo vadības iestādi un
pārstāvēt mūs visos darījumos ar Kopīgo vadības iestādi saistībā ar šī projekta īstenošanu;
4) mūsu organizācijai ir pietiekoša cilvēkresursu un administratīvā kapacitāte, lai īstenotu mums uzdotās
projekta aktivitātes. Ja projekta pieteikuma formā ir paredzēts partnera līdzfinansējums, mūsu
organizācija apliecina, ka tā spēs nodrošināt projekta aktivitāšu īstenošanai pietiekošu finansiālo
likviditāti. Jo īpaši mūsu organizācija spēs nodrošināt pietiekamu finansiālo likviditāti projekta aktivitāšu
finansēšanai līdz gala maksājuma saņemšanai;
5) mūsu organizācijas projektā veicamās aktivitātes atbilst Kopienas un valsts tiesību aktiem un politikai, kā
arī Programmas noteikumiem;
6) mēs apzināmies savu pienākumu parakstīt Partnerības līgumu ar pieteikuma iesniedzēju, kas ir kā
priekšnosacījums Subsīdijas līguma parakstīšanai3 starp pieteikuma iesniedzēju un Kopīgo vadības
1
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Ja Pieteikuma iesniedzējs ir starptautiska organizācija, uz to var attiekties Ieguldījumu līgums.

Saskaņā ar EKPI Īstenošanas noteikumiem organizācija, kas paraksta Subsīdijas līgumu ar Kopīgo vadības iestādi un uzņemas
pilnu juridisko un finansiālo atbildību par projekta īstenošanu pret šo iestādi, tiek saukta par subsīdijas saņēmēju. Līdz Subsīdijas
līguma parakstīšanai jebkuru organizāciju, kas iesniedz projekta pieteikumu, tiek saukta par pieteikuma iesniedzēju.
3
Ja pieteikuma iesniedzējs ir starptautiska organizācija, uz to var attiekties Ieguldījumu līgums.
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iestādi, un mēs laikus parakstīsim ar pieteikuma iesniedzēju minēto līgumu, kurā noteikti mūsu
pienākumi projekta īstenošanas ietvaros;
7) mēs esam informēti par pieteikuma iesniedzēja/subsīdijas saņēmēja pienākumu regulāri konsultēt mūsu
organizāciju un citus partnerus un sniegt mums visu informāciju par projekta gaitu;
8) mēs esam vienojušies ar pieteikuma iesniedzēju/subsīdijas saņēmēju par tā pienākumu nosūtīt mums un
citiem partneriem ziņojumus par projekta gaitu, kā arī Kopīgajai vadības iestādei sagatavotos finanšu
atskaites un pārskatus;
9) mēs esam informēti, ka projekta būtisku izmaiņu ierosinājumi pirms to iesniegšanas Kopīgajai vadības
iestādei vispirms jāapstiprina partnerības ietvaros. Ja šādu vienošanos nav iespējams panākt, pieteikuma
iesniedzējam/subsīdijas saņēmējam tas skaidri jānorāda, iesniedzot izmaiņas apstiprināšanai Kopīgajai
vadības iestādei;
10) mūsu organizācija informēs sabiedrību par finansējumu, kas projekta īstenošanai saņemts no
Programmas atbilstoši ES ārējo sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmatai (pieejama tīmekļa
vietnē http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm);
11) projektu līdzfinansēs subsīdijas saņēmējs un partneri no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, kas nav
Eiropas Kopienas budžets vai Eiropas Attīstības fonds;
12) mūsu organizācija uzņemsies atbildību gadījumā, ja mūsu organizācijas deklarētajos izdevumos tiks
konstatēti kādi pārkāpumi, un mēs atmaksāsim Kopīgajai vadības iestādei visus nepamatoti saņemtos
maksājumus;
13) mūsu organizācija nodrošinās pieejamību visiem projekta dokumentiem atbilstoši Programmas prasībām
par dokumentu pieejamību;
14) projekta aktivitātes ne pilnībā, ne daļēji nav konkurējošas valsts atbalsta izpratnē;
15) mūsu organizācijas kopējais indikatīvais budžets projektā ir EUR <......>. Ja minētajam projektam tiek
piešķirts Programmas finansējums, mēs ar šo apliecinām, ka piedalāmies projektā un nodrošinām ne
vairāk kā EUR <.......> 4 kā kopējo partnera līdzfinansējumu projekta budžetā. Projekta kopējo izmaksu
izmaiņu gadījumā par to jāvienojas partnerības ietvaros, ievērojot to, ka ir jānodrošina kopējais
minimālais pieprasītais ieguldījums (izteikts procentuāli) un ka subsīdiju nav iespējams palielināt.
Lūdzu atzīmēt, ja attiecināms:


mūsu organizācijai nav tiesību nekādā veidā atgūt samaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
summas, un tāpēc visas atskaitēs uzrādītās ar projektu saistītās izmaksas ietvers PVN.

Esmu izlasījis un apstiprinājis Kopīgajai vadības iestādei iesniegtās projekta pieteikuma formas saturu. Es
apņemos ievērot iepriekš izklāstītos labas partnerības prakses principus.
Parakstītāja vārds un amats
Vieta
Parakstīšanas datums

Paraksts un zīmogs

4

Norādiet summu, ja partnera līdzfinansējums ir paredzēts iesniegtajā projekta pieteikuma formā. Ja partnera līdzfinansējums
nav paredzēts, atstājiet lauciņu tukšu.
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