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Normatīvie akti
Ministru kabineta
25.08.2014. rīkojums
Nr.447 «Par Latvijas
institūciju dalību
Eiropas Komisijas
LIFE programmā un
valsts budžeta
līdzfinansējumu
2014.-2017.gadā»

• Atbildīgā iestāde –
VARAM
• Nacionālais
kontaktpunkts – LVAFA
• Finansējums 2014-2017
15 396 646 euro (2017
– 12 593 256 euro)

Eiropas Savienības
vides un klimata
pasākumu
programmas LIFE
projektu nacionālā
finansējuma
konkursa nolikums

• Konkursa apraksts un
galvenie nosacījumi
• Pieteikšanās kārtība
• Lēmuma pieņemšana
• Finansējuma izlietošanas
nosacījumi
• Līguma nosacījumi
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Projekta iesniegšanas gaita

2017. Gads

līdz
25.aprīlim

līdz
31.maijam

Projekta
koncepcija

• Noteiktas formas
• Izvērtējums,
atbalsta
konsultācijas
• Ideju izplatība, partneru
kļūdu novēršana

pasākumi,
meklēšana,

• Iesniegšana
saskaņā
ar
konkursa
nolikumu
• Izvērtēšanas process ~ 2 mēneši
Nacionālā
finansējuma • Konceptuāls lēmums
konkurss

septembris

Projekta
pieteikums
Eiropas
Komisijā

• e-proposal
• angļu valodā
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Projektu koncepcijas

•

Ieguvumi:
• Savlaicīga tipiskāko kļūdu novēršana
•
•
•
•
•

Kvalitatīvāki projektu pieteikumi
Ideju izplatība
Partneru meklēšana
Atbalsta pasākumi pirms projektu
iesniegšanas Eiropas Komisijā
Jaunumu saņemšana

•

Koncepciju veidlapas pieejamas
www.lifeprogramma.lv sadaļā ‘Projektu
pieteicējiem’

•

Iesniegšana:

līdz 2017.gada 25.aprīlim
(elektroniski)
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Kas un kam var pieteikties?

Nacionālā finansējuma saņemšanai,
iesniegumu, var pieteikties:

iesniedzot

projekta

•

LIFE projekta iesniedzējs Eiropas Komisijā (LR reģistrēta
juridiskā persona), nacionālo finansējumu pieprasot
projektam kopumā, t.sk. par visiem projekta partneriem
no Latvijas, ja tiem nepieciešams nacionālais finansējums;

•

projekta partneris, ja iesniedzējs (coordinating beneficiary)
ir citas ES dalībvalsts organizācija.
Iesniedzējs
Tiešā valsts pārvaldes iestāde

Nacionālā finansējuma
mērķis
Pašu ieguldījuma segšana

Atvasināta publiska persona
Valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrības
Privāto tiesību juridiskas
persona

Projekta līdzfinansēšana
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Pieejamais nacionālā
finansējuma apmērs

Projekta iesniedzējs

Tiešā valsts
pārvaldes iestāde

Citas juridiskās
personas

MAX nacionālā
finansējuma
likme

40%

(pašu
ieguldījumam)

30%

(līdzfinansējumam)

MAX LIFE
atbalsts

MIN paša
ieguldījums
un/vai cits
atbalsts

60%

0%

60%

10%

Ierobežojumi – maksimālās atbalsta likmes!!!

Ja projekta iesniegumā nacionālais finansējums tiek pieprasīts vairākiem
projekta dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais
nacionālā finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 40% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un katram projekta dalībniekam maksimālais
nacionālā līdzfinansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās
likmes
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Pieejamais nacionālā
līdzfinansējuma apmērs (dabas
projektiem*)

Projekta iesniedzējs

Tiešā valsts pārvaldes
iestāde

Citas juridiskās
personas

MAX nacionālā
finansējuma
likme

MAX LIFE
atbalsts

MIN paša
ieguldījums
un/vai cits
atbalsts

25%

75%

0%

18%

75%

7%

(pašu ieguldījumam)

(līdzfinansējumam)

Ierobežojumi – maksimālās atbalsta likmes!!!

Ja projekta iesniegumā nacionālais finansējums tiek pieprasīts vairākiem
projekta dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais
nacionālā finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 25% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un katram projekta dalībniekam maksimālais
nacionālā finansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās
likmes

8

Attiecināmās izmaksas

Projekta izmaksas

EK
Nacionālais
finansējums finansējums

Pašu līdzekļi
un citi
līdzfinansētāji

Personnel (personāla izmaksas)

X

X

X

Travel and subsistence
(komandējumi)

X

X

X

External assistance (pakalpojumi)

X

X

X

Infrastructure (infrastruktūras izmaksas)

X

X

Equipiment (pamatlīdzekļi)

X

X

Prototype (prototipa izmaksas)

X

Land (zemes iegāde, ilgtermiņa noma,
vienreizēja kompensācija)

X

Consumables (izejvielas, materiāli)

X

Other Costs (citas izmaksas)

X

X

Overheads (administratīvās izmaksas)

X

X

X

X
X

X

X
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Iesniedzamie dokumenti

Iesnieguma
veidlapa
(word)

Projekta
finanšu
plāns
(excel)
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Izskatīšana un lēmuma
pieņemšana

Administratīvā
izvērtēšana
(LVAFA)

Kvalitātes un
finanšu
izvērtēšana
(VARAM
Ekspertu
komisija)

Saskaņošana
(Finanšu
ministrija)

Konceptuāla
lēmuma
pieņemšana
par nacionālā
finansējuma
piešķiršanu
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Ko saņem projekta iesniedzējs
un tālākās darbības?
• VARAM lēmumu par konceptuālu nacionālā
finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu
• Līdzfinansējuma
EK)

apliecinājums

(iesniegšanai

Projekta iesniedzējam, kurš ir saņēmis konceptuālu
atbalstu
nacionālā
finansējuma
saņemšanai,
ir
pienākums rakstiski informēt Fonda administrāciju par
visu saņemto informāciju no Eiropas Komisijas saistībā
ar iesniegto projektu un tā tālāko virzību Eiropas
Komisijā (vēlams savlaicīgi!!!)

• Līgums par projekta finansēšanas un izpildes
kārtību, ja projekts apstiprināts EK
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Nacionālā finansējuma
saņemšana un saņēmēja
pienākumi
•

Ievērot
un
nosacījumus

izpildīt

noslēgtā

•

Ne retāk kā reizi kalendārajā gadā sniegt
atskaiti par projekta īstenošanas gaitu

•

Atvērt projektam atsevišķu kontu Valsts kasē

•

Avanss – 30%, pārējais finansējums – pēc
darbu izpildes vai iepriekšējā finansējuma
izlietošanas

•

Finansējuma sadale
partneru uzraudzība

projekta

līguma

partneriem,
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Līdzšinējā pieredze, ieteikumi,
rekomendācijas
•

Izlasīt nolikumu

•

Saplānot projekta iesnieguma rakstīšanu

•

Rūpīgi izvēlēties projekta partnerus

•

Iesniegt koncepcijas

•

Nacionālā finansējuma iesniegums ir saistīts ar
iesniegumu EK

•

Aizpildīt visas iesnieguma tabulas

•

Neveikt tehniskas izmaiņas veidlapās (it sevišķi
finanšu plānā)

•

Salīdzināt savu uzrakstīto projektu ar vērtēšanas
kritērijiem, t.sk., administratīvajiem kritērijiem

•

Neskaidrību gadījumā – labāk pajautāt

•

Nesarežģīt neko
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Paldies par uzmanību!
Līga Baumane
LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte
Tālr.: 66923054, 29406878
E-pasts: liga.baumane@lvafa.gov.lv
www.lifeprogramma.lv
Projekts “Capacity Building for LIFE Programme
implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)
LIFE14CAP/LV/000002

