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Normatīvais regulējums
Konkursa nolikums
• MK noteikumi Nr. 257 “Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda
programmas „Nacionālā klimata politika” neliela
apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta
konkursa „Kapacitātes celšana pētījumiem un
pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par
klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” nolikums”
stājās spēkā 2014. gada 6. jūnijā
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Konkursa norises gaita

1.
2.
3.
4.

• Konkursa izsludināšana – 2014. gada 20. jūnijā

• Informatīvie semināri – 2014. gada 8. augustā un 4. septembrī
• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 19. septembris
• Vērtēšana, lēmumu pieņemšana, rezultātu paziņošana – 4 mēnešu laikā pēc
konkursa noslēguma – līdz 2015. gada 20. janvārim

5.

• Līgumu noslēgšana (40 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts: lēmums par
projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par nosacījumu izpildi, ja
lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi) – 2015.
gada janvāris

6.

• Projektu īstenošana – līdz 2016. gada 30. aprīlim
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Neliela apjoma grantu shēmas
nosacījumi
Atklāta konkursa mērķis
Veicināt sabiedrības iesaisti, palielināt zināšanas un cilvēkresursu
kapacitāti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās politikas
pasākumu īstenošanā
Projektu iesniedzēji
- Tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde
- Atvasināta publiska persona
- Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums
- Latvijas Republikā reģistrēts komersants

Projekta partneri - programmas mērķa grupu institūcijas/
organizācijas/uzņēmumi no Latvijas, donorvalstīm (Norvēģija,
Īslande, Lihtenšteina) vai EEZ FI saņēmējvalstīm
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Konkursa atbalstāmās jomas
1. Pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un
zināšanas par klimata pārmaiņām:
1.1. Izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu
jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un
izstrādājot izglītības un studiju programmu
moduļus
1.2. Izglītojošu pasākumu un informatīvu kampaņu
organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un
zināšanas par klimata pārmaiņām
2. Kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus
klimata pārmaiņu jomā
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Finansējums
-Kopējais atklāta konkursa finansējums EUR 1 718 044
-1. atbalsta jomai – EUR 1 240 000:
-1.1. atbalsta jomai – EUR 700 000
-1.2. atbalsta jomai – EUR 540 000
-2. atbalsta jomai – EUR 478 044
- Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums
no EUR 45 000 līdz EUR 175 000
Projekta īstenošanas laiks
- Ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim
Atbalsta intensitāte
90 % – biedrībām un nodibinājumiem
85 % – tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām
publiskām personām un komersantiem
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Attiecināmās izmaksas (1)
• Grantu shēmas konkursa ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja
tās ir faktiski radušās līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta
partnerim
• Tās ir samērīgas, nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai
un projekta mērķa sasniegšanai, kā arī ir iekļautas projekta
budžetā
• Veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma,
efektivitātes principus un publiskā iepirkuma tiesisko
regulējumu
• Ievērots izmaksu attiecināmības periods
• Uzskaitītas līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera
grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir nodalītas no
pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgi
attaisnojuma dokumenti
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Attiecināmās izmaksas (2)
Līdzfinansējuma saņēmējam un projekta partnerim attiecināmas ir
šādas izmaksas:
• projekta administrēšanas izmaksas (līdz 10%)
• projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā personāla atalgojums
• darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
• telpu un tehniskā aprīkojuma nomas maksa semināru,
konferenču un apmācību organizēšanai
• brošūru, rokasgrāmatu un citu informatīvu un izglītojošu
materiālu izstrādes, drukāšanas un pavairošanas izmaksas
• ārējo pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas, lai īstenotu
projekta aktivitātes
• personāla vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas
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Attiecināmās izmaksas (3)
Līdzfinansējuma saņēmējam un projekta partnerim attiecināmas ir
šādas izmaksas:
• neatkarīga un sertificēta auditora pakalpojumu izmaksas
• informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas
• televīzijas un radio pārraižu sagatavošanas un pārraidīšanas
izmaksas – 1.2. jomai
• intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumu
izmaksas un nodevas – 2. jomai
• zinātniskā raksta vai monogrāfijas publicēšanas izmaksas – 2.
jomai
• datu iegādes izmaksas – 2 jomai
• modeļu un programmatūras nomas maksa - 2 jomai
• dalības maksa zinātniskajās konferencēs vai semināros – 2
jomai
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Ieguldījums natūrā
• Līdzfinansējuma saņēmējam, ja tas ir biedrība vai
nodibinājums, jānodrošina savs finansējums vismaz
10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām. Daļu finansējuma biedrība vai nodibinājums
var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā (brīvprātīgo darbu),
bet tas nedrīkst pārsniegt 50% no līdzfinansējuma
saņēmēja finansējuma daļas
• Izmaksas, ko var plānot kā ieguldījumu natūrā:
− projekta administratīvā personāla atlīdzība
− projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā personāla
atalgojums
− konsultantu, ekspertu un lektoru izmaksas
• Jāņem vērā konkursa nolikumā norādītās atlīdzības
likmes projekta administratīvajam personālam un
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lektoriem (MK not. Nr. 257 26.1.1.p. un 26.2.p.)

Projekta partneris
Projekta iesniedzējs projektu īsteno patstāvīgi vai kopā ar
vienu vai vairākiem projekta partneriem:
-Valsts pārvaldes iestāde
-Pašvaldība
-Izglītības vai zinātnes institūcija
-Nevalstiska organizācija
-Komersants
Projekta partneris var būt no donorvalstīm (Norvēģija,
Īslande un Lihtenšteina) un Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta saņēmējvalstīm (Bulgārija, Čehija,
Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta,
Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija
un Ungārija)
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Partnerība projekta ietvaros (1)
Partnerības līgums:
• pušu atbildība, pienākumi un tiesības, tai skaitā projekta
īstenošanas gaitā radīto intelektuālo labumu
īpašumtiesības
• finanšu nosacījumi, tai skaitā projekta partnerim
paredzētā programmas līdzfinansējuma daļa un izmaksu
attiecināmības nosacījumi
• nosacījumi valūtas konvertācijas izdevumiem un to
kompensācijas kārtībai
• pārbaužu un auditu veikšanas nosacījumi
• projekta partnera īstenoto aktivitāšu detalizēts budžets
• strīdu risināšanas kārtība
• līguma izbeigšanas kārtība
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Partnerība projekta ietvaros (2)
Projekta iesniedzējam un projekta partnerim jābūt
tieši iesaistītiem projekta īstenošanā, tie nevar
darboties kā starpnieki, kuri projekta īstenošanu
veic nevis pamatā ar saviem cilvēkresursiem
(pastāvīgiem vai piesaistītiem), bet lielāko daļu
aktivitāšu
vai
finansējuma
nodod
apakšuzņēmējiem
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Projektu vērtēšana
• Projektu iesniegumus vērtē pēc atbilstības vērtēšanas
kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem
• Papildus punktus projekts var saņemt, ja, piemēram:
– projekta īstenošanā tiks iesaistīts projekta partneris no
Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas (0 – 5 punkti)
– sekmē horizontālo prioritāšu (laba pārvaldība, ilgtspēja,
dzimumu līdztiesība) ievērošanu (0 – 3 punkti)
– projekta iesniedzējam ir lielāka pieredze (0 – 6/7 punkti)
– projekta rezultātu ilgtspējas novērtējums (0 – 3 punkti)
– plānoti dažādi publicitātes pasākumi (0 – 3 punkti)
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Projekta publicitātes pasākumi
• Projekta īstenošanas laikā jāorganizē vismaz divus informatīvos
pasākumus (seminārs, konference, preses konference, projekta
atklāšanas vai noslēguma pasākums u.c.)
• izveido tīmekļa vietni, kurā tiek publicēta aktuālā informācija
par projektu:
– projekta mērķis, projekta partneri, projekta īstenošanas periods,
galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti, projektam piešķirtais
programmas līdzfinansējums
– informācija par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem,
tai skaitā ievieto fotogrāfijas par projekta īstenošanu
– informācija par sadarbību ar donorvalstu organizācijām
– kontaktinformācija
– Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta logo un norāde uz
finansētāju
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Konkursa sagaidāmie rezultāti
Konkursa sasniedzamie rādītāji saskaņā ar programmas
“Nacionālā klimata politika” līgumu:
• organizēti 12 publicitātes un informācijas pasākumi
(semināri un kampaņas)
• īstenoti septiņi pētījumi par klimata pārmaiņu jautājumiem
• izstrādāti četri profesionālās izglītības programmas moduļi
klimata pārmaiņu un pielāgošanas klimata pārmaiņām jomā
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Partnerības veicināšanas
pasākums - APTAUJA
• Mērķis – nodrošināt donorvalstu projektu partneru ierašanos
Latvijā, lai projekta iesniedzējs un projekta partneris varētu
saskaņot ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un
parakstīt partnerības apliecinājumu
• Norise – tiks nodrošinātas telpas, tehniskais aprīkojums
prezentāciju prezentēšanai, kafijas pauzes u.c. projekta
iesniedzēja un donorvalstu projekta partnera tikšanās vietas
nodrošināšanai
• Donorvalstu partneriem tiks apmaksātas aviobiļetes un
viesnīcu pakalpojumi
• Plānotais pasākuma norises laiks – 3. vai 10. septembris.
Pasākums tiks īstenots, ja saņemsim vismaz 10 pieteikumus no
projektu iesniedzējiem
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Kontaktinformācija:
Baiba Eglīte
Vies aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
E-pasts: baiba.eglite@varam.gov.lv
Mājas lapa: www.varam.gov.lv / Fondi un investīcijas / Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģu finanšu instruments
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