Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte
„Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides
apdraudējuma risku novēršanai”
Jautājums
Vai līdz 2018.gada 2.martam ir jāiesniedz
gatavs projekts?
Kas ir koncepcijas parakstījušās personas
paraksta tiesību apliecinošs dokuments?
Ja koncepciju paraksta domes
priekšsēdētājs un internetā ir publiski
pieejama informācija par priekšsēdētāja
paraksta tiesībām, vai ir jāiesniedz
atsevišķs dokuments, kas pierāda paraksta
tiesības?
Cik precīzi projekta koncepcijā ir jānorāda
paredzētās finanses?

Cik precīzai, detalizētai ir jābūt projekta
koncepcijai?

Kā tiks vērtētas koncepcijas?

Vai projekta koncepcijai ir jāpievieno
tāme?
Ja koncepcijas rakstīšanas laikā jau ir
veikts iepirkums, cenu aptauja, vai citi
nozīmīgi priekšdarbi saistībā ar projekta
aktivitātēm, vai šos dokumentus var
pievienot koncepcijai?
Līdz cikiem var iesniegt projekta
koncepciju?

Atbilde
Nē, līdz 2.martam ir jāiesniedz projekta
koncepcija – konkursa nolikuma pielikums Nr.1
Projekta koncepcija un koncepciju parakstījušās
personas paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
Dokumenta, kas nosaka pašvaldībā paraksta
tiesīgās personas pilnvaras kopija
Jā, ir jāiesniedz atsevišķs dokuments.

Projekta koncepcijā var norādīt tikai indikatīvās
izmaksas, kuras, ja koncepcija tiks apstiprināta
varēs precizēt iesniedzot iesniegumu. Būtu
jāņem vērā, ka indikatīvajām izmaksām
nevajadzētu būtiski atšķirties no iesniegumā
plānotajām.
Tas, cik detalizēti aizpildīt projekta koncepciju ir
katra iesniedzēja paša ziņā. Vajadzētu ņemt vērā,
ka koncepcijas tiks vērtētas un ka tajās esošajai
informācijai ir jāsniedz skaidrs ieskats projekta
būtībā, aktivitātēs un atbilstībā nolikumam.
Koncepcijas tiks izvērtētas pēc nolikuma punktā
6.1. noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem.
Ja administratīvie kritēriji būs atbilstoši izpildīti,
tad koncepcijas vērtēs VARAM izveidota
ekspertu komisija pēc nolikuma pielikuma Nr. 5
Projekta koncepcijas vērtēšanas kritēriji
kritērijiem un pēc vērtējuma saņemšanas gala
lēmumu pieņem Fonda padome.
Nolikums neparedz tādu prasību.
Koncepcijai nav aizliegts pievienot papildus
dokumentus, tomēr tas nepalielina koncepcijas
vērtēšanas rezultātu.
Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko
parakstu līdz 2018.gada 2.marta 23:59.

Vai projekta koncepciju var atstāt Eksporta
ielā 5 pie apsarga?

Iesniedzot klātienē Fonda administrācijas telpās
līdz 2018.gada 2.marta 17:00. Sūtot pa pastu –
uz vēstules jābūt pasta zīmogam ar ne vēlāku
datumu kā 2018.gada 2.marts.
Nē, koncepcijas ir jāatdod Fonda administrācijas
telpās atbildīgajai personai (administrācijas
pārstāvim).

