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LATVIJAS-LIETUVAS-BALTKRIEVIJAS
PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA
EIROPAS KAIMIĥATTIECĪBU UN
PARTNERĪBAS IETVAROS:
NACIONĀLAIS ATBALSTS
Rēzekne, 20.12.2011.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programma:
nacionālais tiesiskais ietvars
Ministru kabineta 2009.gada 10. novembra noteikumi Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts
budžetā plāno līdzekĜus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu un Eiropas KaimiĦattiecību un partnerības instrumenta
programmu īstenošanai un veic maksājumus“ (tiek gatavoti grozījumi š.g. decembrī);

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.890 „Kārtība, kādā piešėir
valsts budžeta līdzekĜus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu un Eiropas KaimiĦattiecību un partnerības instrumenta
programmu finansējuma saĦēmējiem no Latvijas Republikas” (ar 29.11.2011.
grozījumiem);

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr. 89 "Kārtība, kādā nosaka
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu
Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek
nodrošināta pirmā līmeĦa finanšu kontrole" (ar 27.07.2010. grozījumiem)
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Projektu finansēšanas avotu sadalījums
 EIROPAS
KAIMIĥATTIECĪBU
INSTRUMENTS (90%)

UN

PARTNERĪBAS

 FINANSĒJUMA SAĥĒMĒJA LĪDZEKěI (10%)
EKPI līdzfinansējums– 90%;
Latvijas partnera finansējums – 10%, tai skaitā:
• valsts budžeta līdzekĜi – 5%;
• finansējuma saĦēmēja līdzekĜi – 5%

Kārtība, kādā piešėir valsts budžeta līdzekĜus
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Valsts budžeta finansējuma saĦēmēji
100% apmērā (priekšfinansējums un līdzfinansējums):
 no valsts budžeta daĜēji finansētas atvasinātas publiskas
personas (tai skaitā plānošanas reăioni);
 nozaru ministrijas un to padotības iestādes.
5% apmērā (līdzfinansējums):
 pašvaldības un to izveidotās iestādes;
 biedrības un nodibinājumi;
 pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
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Kā pieprasīt valsts budžeta priekšfinansējumu (100%)?
 No valsts budžeta daĜēji finansētas atvasinātas publiskas personas (tai skaitā
plānošanas reăioni), kā arī nozaru ministrijas un to padotībā esošas iestādes
(aăentūras, dienesti, utt.) var pieteikties uz finansējumu pilnā (100%) apmērā,
iesniedzot iesniegumu attiecīgajā nozaru ministrijā, kas sagatavo Finanšu
ministrijai pieprasījumu valsts budžeta līdzekĜu pārdalei attiecīgā projekta
ieviešanai.
 Pēc Granta līguma un Partnerības līguma parakstīšanas par attiecīgā projekta
ieviešanu informēt savu nozaru ministriju par Jūsu projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apjomu un to sadalījumu pa gadiem.
 Valsts budžeta līdzekĜu priekšfinansējums tiek piešėirts 100% apmērā
atbilstoši projekta naudas plūsmai pa gadiem.
 Programmas līdzfinansējuma daĜas (90%) atmaksa attiecīgajai nozaru
ministrijai – ar 01.01.2012.
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Kā pieteikties valsts budžeta līdzfinansējumam (5%)?
 Iesniegums par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu projektam ir
jāiesniedz VARAM 3 mēnešu laikā pēc Granta līguma noslēgšanas.
 VARAM pieĦem lēmumu par valsts budžeta līdzekĜu piešėiršanu 1 mēneša
laikā pēc iesnieguma saĦemšanas.
 10 dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas informē projekta partneru.
 Starp VARAM un valsts budžeta finansējuma saĦēmēju tiks parakstīts līgums.
 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas VARAM pārskaita avansā uz
finansējuma saĦēmēja kontu valsts budžeta līdzekĜus 90 % apmērā no
piešėirtās summas.
 Atlikušos 10 % pārskaita uz finansējuma saĦēmēja kontu, kad saĦemts
revidenta pozitīvais gala atzinums par projektam piešėirto līdzekĜu izlietojumu.
 Katram projekta partnerim (viena projekta ietvaros), lai saĦemtu valsts
budžeta finansējumu, ir jāiesniedz pieprasījums par savu daĜu!
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Projektu ieviešana
•

Ja Programmas un nacionālās likumdošanas prasības
izmaksu attiecināšanai ir atšėirīgas, piemēro
stingrākus nosacījumus

•

!!! Visas izmaiĦas, kas rodas projekta īstenošanas
laikā, pirms to rašanās jāsaskaĦo ar VP un ATS

•

Ja nav ievērotas programmas publicitātes prasības,
izdevumi nav attiecināmi!!!!!
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Kontaktinformācija!!!
Jūlija JakovĜeva
julija.jakovleva@varam.gov.lv
Tālr. 67026488

Irina Brasle
krina.brasle@varam.gov.lv
Tālr. 67026462

Kaspars Bauska
kaspars.bauska@varam.gov.lv
Tālr. 67026473
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