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Cits                     
(E)

Finanšu ziņojuma kopsavilkums. Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta darbības apvienojums

Korekcija
(Jā/Nē)

Finansēšanas shēma

Projekts Nr.

Saņēmējs 
Nr.

Pārvaldība 
(D)

līdz 

Organizācijas
 saīsinātais nosaukums

Atbalsts
(C)

Koordinācija              
(B)

Pārskata periodā pieprasītais EK ieguldījums (euro)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxProjekta akronīms

KOPĀ

Pasākuma veids
Kopā 

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)PTA                     
(A)

Septītā pamatprogramma. Piešķīruma nolīgums. VI pielikums. Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta darbības apvienojums

Trešā puse norāda 
saistīto saņēmēju
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Projekts Nr. Finansēšanas 
shēma

Projekta akronīms
Periods no dd/mm/gg (Jā/Nē)

līdz dd/mm/gg

Juridiskais nosaukums nn
Organizācijas saīsinātais 

nosaukums nn

%

PTA
(A)

Koordinācija  
(B)

Atbalsts       
(C)

Pārvaldība 
(D)

Cits 
(E)

KOPĀ               
(A+B+C+D+E)

Personāla izmaksas
Apakšuzņēmuma līgumi
Citas tiešās izmaksas
Netiešās izmaksas *
Piekļuves izmaksas
Deklarētie kopsummas 
maksājumi/vienotas likmes 
maksājumi/vienības 
pašizmaksas skala

Kopā 
Maksimālais EK ieguldījums
Pieprasītais EK ieguldījums

Jā/Nē

Ja jā, norādīt summu (euro).

Vai saņemtais iepriekšējais finansējums ienesa procentus saskaņā ar II.19. pantu? Jā/Nē
Ja jā, norādīt summu (euro).

4. Apliecinājums par metodiku
Jā/Nē

Jā/Nē

Revidenta vārds, uzvārds

5. Apliecinājums par finanšu pārskatiem

Jā/Nē

Revidenta vārds, uzvārds

Saņēmēja zīmogs

Septītā pamatprogramma. Piešķīruma nolīgums. VI pielikums. Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta darbības 
apvienojums

nnnnnn

Saņēmējs Nr.

Vai šī ir iepriekšēja pārskata korekcija?  

C veidlapa. Finanšu pārskats (aizpilda katrs saņēmējs)

Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta 
darbības apvienojums

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalībnieka identifikācijas kods

Datums un paraksts

Persona(-s), kas pilnvarota(-s) parakstīt šo finanšu pārskatu 

6. Saņēmēja apliecinājums

Ar goda vārdu apliecinu, ka
- šajā pārskatā deklarētās izmaksas ir tieši saistītas ar resursiem, kas izmantoti projekta mērķu sasniegšanai, un atbilst attaisnoto izmaksu definīcijai, kura
iekļauta piešķīruma nolīguma II.14. un II.15. pantā un — attiecīgā gadījumā — piešķīruma nolīguma III pielikumā un 7. pantā (īpašās klauzulas);

- šajā pārskatā deklarētie ieņēmumi ir vienīgie finanšu pārvedumi vai ieguldījumi natūrā, kas bez atlīdzības saņemti no trešām pusēm, un vienīgie 
projekta īstenošanā radušies ienākumi, ko saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.17. pantu var uzskatīt par ieņēmumiem;

- šajā pārskatā deklarētie procenti ir vienīgie iepriekšēja finansējuma nestie procenti, uz ko attiecas piešķīruma nolīguma II.19. panta definīcija;

- šajā pārskatā deklarētās informācijas pamatošanai ir pieejami pilnīgi attaisnojuma dokumenti. Tos darīs pieejamus pēc Komisijas pieprasījuma un 
Komisijas un/vai Revīzijas palātas un/vai to pilnvarotu pārstāvju veiktas revīzijas gadījumā.

Apliecinājuma izmaksas (euro)

Vai šim finanšu pārskatam saskaņā ar II.4. panta 4. punktu ir pievienots neatkarīga revidenta sagatavots apliecinājums par 
finanšu pārskatu?

Vai Jums ir metodikas apliecinājums, ko saskaņā ar II.4. panta 4. punktu sniedzis neatkarīgs revidents un apstiprinājusi 
Komisija?

Apliecinājuma izmaksas (euro), ja tās 
iekļautas šā projekta izmaksās

Finansējums % PTA pasākumiem (A)

Vai Jūs deklarējat vidējās personāla izmaksas saskaņā ar II.14. panta 1. punktu?

Ja izmanto netiešo izmaksu vienoto 
likmi, norādīt %

3. Iepriekšējā finansējuma nesto procentu deklarācija (aizpilda tikai koordinators )

1. Attaisnoto izmaksu/kopsummas maksājumu/vienotas likmes maksājumu/vienības pašizmaksas skalas deklarācija (euro)

Pasākuma veids

2. Ieņēmumu deklarācija
Vai esat no trešām pusēm bez atlīdzības saņēmis finanšu pārvedumus vai ieguldījumus natūrā; vai projekta īstenošanā ir 
radušies ienākumi, ko saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.17. pantu var uzskatīt par ieņēmumiem?

* Netiešās izmaksas, kas saistītas ar
- „koordinācijas" un „atbalsta" pasākumiem, atlīdzina ne vairāk kā 7 % apmērā no tiešajām attaisnotajām izmaksām, kuras saistītas ar šiem pasākumiem, izņemot tiešās attaisnotās izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem un izmaksas par 
trešo pušu piešķirtiem resursiem, kas nav izmantoti saņēmēja telpās vai teritorijā,
- „PTA", „pārvaldības" un „citiem" pasākumiem, atlīdzina saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.15. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajām likmēm.
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Projekts Nr. Finansēšanas 
shēma

Projekta akronīms
Periods no dd/mm/gg (Jā/Nē)

līdz dd/mm/gg

Trešās puses juridiskais nosaukums nn
Trešās puses organizācijas saīsinātais 

nosaukums nn

%

PTA
(A)

Koordinācija  
(B)

Atbalsts        
(C)

Pārvaldība 
(D)

Cits 
(E)

KOPĀ              
(A+B+C+D+E)

Personāla izmaksas
Apakšuzņēmuma līgumi
Citas tiešās izmaksas
Netiešās izmaksas *
Piekļuves izmaksas
Deklarētie kopsummas 
maksājumi/vienotas likmes 
maksājumi/vienības 
pašizmaksas skala

Kopā 
Maksimālais EK ieguldījums
Pieprasītais EK ieguldījums

Jā/Nē

Ja jā, norādīt summu (euro).

Vai saņemtais iepriekšējais finansējums ienesa procentus saskaņā ar II.19. pantu? Jā/Nē
Ja jā, norādīt summu (euro).

4. Apliecinājums par metodiku
Jā/Nē

Jā/Nē

Revidenta vārds, uzvārds

5. Apliecinājums par finanšu pārskatiem

Jā/Nē

Revidenta vārds, uzvārds

Trešās puses zīmogs

Septītā pamatprogramma. Piešķīruma nolīgums. VI pielikums. Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta darbības apvienojums

nnnnnn

Strādā un saistīts ar saņēmēju Nr.

Vai šī ir iepriekšēja pārskata korekcija?  

C veidlapa. Finanšu pārskats (aizpilda trešā puse). Piemērojams tikai tad, ja izmanto īpašo klauzulu Nr. 10

Kopīga projekta un koordinācijas un atbalsta 
darbības apvienojums

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trešās puses identitātes kods (PIC )

Datums un paraksts

Persona(-s), kas pilnvarota(-s) parakstīt šo finanšu pārskatu 

6. Trešās puses apliecinājums

Ar goda vārdu apliecinu, ka
- šajā pārskatā deklarētās izmaksas ir tieši saistītas ar resursiem, kas izmantoti projekta mērķu sasniegšanai, un atbilst attaisnoto izmaksu 
definīcijai, kura iekļauta piešķīruma nolīguma II.14. un II.15. pantā un — attiecīgā gadījumā — piešķīruma nolīguma III pielikumā un 7. pantā 
(īpašās klauzulas);

- šajā pārskatā deklarētie ieņēmumi ir vienīgie finanšu pārvedumi vai ieguldījumi natūrā, kas bez atlīdzības saņemti no trešām pusēm, un vienīgie 
projekta īstenošanā radušies ienākumi, ko saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.17. pantu var uzskatīt par ieņēmumiem;

- šajā pārskatā deklarētie procenti ir vienīgie iepriekšēja finansējuma nestie procenti, uz ko attiecas piešķīruma nolīguma II.19. panta definīcija;

- šajā pārskatā deklarētās informācijas pamatošanai ir pieejami pilnīgi attaisnojuma dokumenti. Tos darīs pieejamus pēc Komisijas pieprasījuma 
un Komisijas un/vai Revīzijas palātas un/vai to pilnvarotu pārstāvju veiktas revīzijas gadījumā.

Apliecinājuma izmaksas (euro)

Vai šim finanšu pārskatam saskaņā ar II.4. panta 4. punktu ir pievienots neatkarīga revidenta sagatavots apliecinājums par 
finanšu pārskatu?

Vai Jums ir metodikas apliecinājums, ko saskaņā ar II.4. panta 4. punktu sniedzis neatkarīgs revidents un apstiprinājusi 
Komisija?

Apliecinājuma izmaksas (euro), ja 
tās iekļautas šā projekta izmaksās

Finansējums % PTA pasākumiem (A)

Vai Jūs deklarējat vidējās personāla izmaksas saskaņā ar II.14. panta 1. punktu?

Ja izmanto netiešo izmaksu 
vienoto likmi, norādīt %

3. Iepriekšējā finansējuma nesto procentu deklarācija (aizpilda tikai koordinators )

1. Attaisnoto izmaksu/kopsummas maksājumu/vienotas likmes maksājumu/vienības pašizmaksas skalas deklarācija (euro)

Pasākuma veids

2. Ieņēmumu deklarācija
Vai esat no trešām pusēm bez atlīdzības saņēmis finanšu pārvedumus vai ieguldījumus natūrā; vai projekta īstenošanā ir 
radušies ienākumi, ko saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.17. pantu var uzskatīt par ieņēmumiem?

* Netiešās izmaksas, kas saistītas ar
- „koordinācijas" un „atbalsta" pasākumiem, atlīdzina ne vairāk kā 7 % apmērā no tiešajām attaisnotajām izmaksām, kuras saistītas ar šiem pasākumiem, izņemot tiešās attaisnotās izmaksas par apakšuzņēmuma līgumiem un izmaksas par 
trešo pušu piešķirtiem resursiem, kas nav izmantoti saņēmēja telpās vai teritorijā,
- „PTA", „pārvaldības" un „citiem" pasākumiem, atlīdzina saskaņā ar piešķīruma nolīguma II.15. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajām likmēm.
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