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Atruna 

Šis dokuments ir sagatavots ar mērķi informēt potenciālos pieteikumu iesniedzējus par 

tādu informācijas un veicināšanas pasākumu līdzfinansēšanu, kas attiecas uz 

lauksaimniecības produktiem. Šeit sniegtā informācija ir tikai piemērs. Faktiskās globālā 

tīmekļa veidlapas un veidnes, kas pieejamas Dalībnieku portālā tiešsaistes priekšlikumu 

iesniegšanas sistēmā, var atšķirties no šā piemēra. Priekšlikumi jāsagatavo un jāiesniedz, 

izmantojot elektronisko iesniegšanas sistēmu Dalībnieku portālā. 

  



 

 

PRIEKŠVĀRDS 

Šīs norādes izstrādātas, lai palīdzētu pretendentam sagatavot un iesniegt 
priekšlikumu, kā arī atbildētu uz jautājumiem, kas varētu rasties procesa gaitā. 

Ja radušies papildu jautājumi, var izmantot arī šādas iespējas: 

 Informāciju par reģistrēšanos vai ar to saistītiem jautājumiem skatīt 

Dalībnieku portāla vietnē 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html. 

 Dalībnieku portāla IT palīdzības dienests — pieprasījumi jāiesniedz ar 

Pētniecības uzziņu dienesta starpniecību vietnē 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries. 

 Par jautājumiem, kas nav saistīti ar IT, var vērsties Chafea palīdzības 

dienestā, rakstot uz e-pastu CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu vai 
zvanot +352-4301-36611. Palīdzības dienests ir pieejams darbdienās: 

9.30–12.00 un 14.00–17.00. Palīdzības dienests nav pieejams brīvdienās 

un oficiālajās svinamajās dienās. 

Sazinieties ar Chafea palīdzības dienestu tikai tad, ja vajadzīgā 

informācija nav atrodama nodrošinātajā dokumentācijā. 

Ieteikumus vai komentārus šo norāžu pilnveidošanai lūdzam sūtīt palīdzības 

dienestam, rakstot uz e-pastu CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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GLOSĀRIJS 

Gada darba programmā ir izklāstītas gada stratēģiskās prioritātes veicināšanas 
režīma ietvaros, un to pieņem Eiropas Komisija saskaņā ar 8. pantu Regulā (ES) 

Nr. 1144/2014 (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra pamata 

akts). 

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra 

(Chafea) pārvalda Lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas, ES 

Veselības programmas, Patērētāju programmas un iniciatīvas "Labāka apmācība 
nekaitīgai pārtikai" tehnisko un finansiālo īstenošanu. 

(Līdz)saņēmējs ir organizācija, kas pēc sekmīga pieteikuma iesniegšanas kādai 

no ES līdzfinansētajām programmām un saistītā dotācijas nolīguma 

parakstīšanas saņem ES līdzfinansējumu. Pieteikuma iesniegšanas procesā 

norāda pieteikuma iesniedzēju(-us) un/vai dalībniekus. Arī terminu 
programmu iesniedzēja organizācija lieto gan attiecībā uz pieteikumu 

iesniedzējiem, gan saņēmējiem atkarībā no procedūras posma. 

Priekšlikumus vienas dalībvalsts programmām var iesniegt viena vai vairākas 

programmu iesniedzējas organizācijas no vienas un tās pašas dalībvalsts. 

Atsevišķu programmu dēvē par pasākumu. Tas ietver saistītu darbību kopumu. 

Attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām Valsts kompetentās iestādes un 

saņēmējs(-i) paraksta līgumu, ko dēvē par dotācijas nolīgumu. 

Ja pasākumu īsteno vairāki saņēmēji / pieteikuma iesniedzēji, tie paraksta 

konsorcija līgumu, ar ko papildina dotācijas nolīgumu, un tajā nedrīkst ietvert 

noteikumus, kas būtu pretrunā dotācijas nolīgumam. 

Priekšfinansējums, kā norādīts līgumā, ir līdzvērtīgs avansa maksājumam, 

kā noteikts tiesību aktos. 

Izpildstruktūra ir struktūra, kurai uzticēts īstenot programmas darbības un 

kura pilda apakšuzņēmēja funkciju. 

Dalībnieku portāls ir tīmekļa vietne, kurā ievietota informācija par finansējumu 

"Apvārsnis 2020" programmām, kā arī citām Eiropas Savienības programmām, 
tostarp Lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem. 

ECAS konts ir Eiropas Komisijas Autentificēšanas sistēma. Šī sistēma 

izmantojama, lai pierakstītos dažādās Komisijas uzturētās tīmekļa vietnēs un 

Komisijas nodrošināto tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai. 

Saņēmēju reģistrs ir Eiropas Komisijas tiešsaistes reģistrs, kurā uzskaitīti tie 
saņēmēji, kas piedalās Lauksaimniecības produktu veicināšanas programmā un 

citās Eiropas Savienības programmās. 

Dalībnieka identifikācijas kods (PIC kods) ir 9 ciparu kods, ko saņem, 

pabeidzot struktūras reģistrēšanu tiešsaistē. 

Valsts kompetentā iestāde ir dalībvalsts valdības norīkots dienests, kas ir 

atbildīgs par vienas dalībvalsts programmu īstenošanas pārvaldību.  
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1. PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA  

Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus informācijas un veicināšanas pasākumiem 
būs jāizmanto elektroniskā iesniegšanas sistēma, kas sākotnēji tika izstrādāta 

"Apvārsnis 2020" pētniecības programmām. 

Pieteikumu var iesniegt līdz priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām 

un tikai tiešsaistē, izmantojot Dalībnieku portāla elektronisko 

iesniegšanas sistēmu. 

Saite uz elektronisko iesniegšanas sistēmu atrodama šeit: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html. 

Ar jautājumiem par tiešsaistes iesniegšanas rīkiem (piem., aizmirsta 

parole, piekļuves tiesības un funkcijas, priekšlikumu iesniegšanas tehniskie 

aspekti utt.) lūdzam vērsties šim mērķim izveidotajā IT atbalsta dienestā, 
izmantojot Dalībnieku portāla tīmekļa vietni: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries. 

Ņemiet vērā, ka tiešsaistes iesniegšanas sistēmas izmantošanai ir nepieciešams, 

lai būtu izpildītas obligātās tehniskās prasības. Tās ir aprakstītas vietnē 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec
hnical+Requirements (piekļuvi nodrošina piešķirtais ECAS konts, sk. 

1.2.1. punktu). 

 

1.1. GALVENIE DOKUMENTI 

Pirms pieņemat lēmumu iesniegt priekšlikumu un aizpildīt dažādās pieteikuma 
veidlapas, pārbaudiet, vai jūsu organizācija, veicinātie produkti un pats 

pasākums atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Tāpat pārbaudiet, vai 

plānotie pasākumi un mērķa valstis ir izvēlētas saskaņā ar prioritātēm, kas 

uzskaitītas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

Tāpēc vispirms ir rūpīgi jāizlasa attiecīgie dokumenti, proti: 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem 

attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās 

valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008; 

 Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko 

papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par 
tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 

lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs; 

 Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1831, kurā 

noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās 

valstīs; 

 attiecīgais Komisijas gada Īstenošanas lēmums par darba programmas 

pieņemšanu attiecīgajam gadam, ņemot vērā informācijas un veicināšanas 
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pasākumus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā 

tirgū un trešās valstīs; 

 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus vienas dalībvalsts programmām. 

Ja ir radušies papildu jautājumi, var izmantot arī šādas iespējas: 

 skatīt konspektīvo izklāstu un saistībā ar veicināšanas politiku bieži uzdoto 

jautājumu sadaļu vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/; 

 skatīt saistībā ar priekšlikumu iesniegšanu bieži uzdoto jautājumu sadaļu 

vietnē http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html; 

 vērsties valsts kompetentajās iestādēs — pieteikuma iesniedzēji, kas 

gatavo vienas dalībvalsts programmas, var sazināties ar savas dalībvalsts 

kompetento iestādi, lai saņemtu papildu informāciju par juridisko pamatu, 

dotācijas nolīguma paraugu, kā arī pasākuma īstenošanu. Valstu 

kompetento iestāžu saraksts ir pieejams vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS 

1.2.1. Pierakstieties Dalībnieku portālā, izmantojot savu ECAS kontu 

Lai izmantotu elektronisko iesniegšanas sistēmu, vispirms ir jāizveido lietotāja 

konts, tā dēvētais ECAS konts. 

Lai to izdarītu, vienkārši jāieiet Dalībnieku portālā: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html. 

Ja jums vēl nav lietotāja konta Dalībnieku portālā: uzklikšķiniet "REGISTER" 

(reģistrēties) (augšējā labajā stūrī līdzās pogai "LOGIN" (pierakstīties)) un 

reģistrējieties tiešsaistē. 

Ja jums jau ir lietotāja konts Dalībnieku portālā: pierakstieties savā kontā 

(nospiediet pogu "LOGIN" augšējā labajā stūrī) un sāciet ievadīt nepieciešamo 

informāciju. 

 

1.2.2. Reģistrējiet savu organizāciju Saņēmēju reģistrā 

Eiropas Komisija uztur to organizāciju tiešsaistes reģistru, kuras piedalās 
dažādās ES programmās; šo reģistru dēvē par Saņēmēju reģistru. Tādējādi ir 

iespējams pastāvīgi apstrādāt dažādu organizāciju oficiālos datus un novērst 

nepieciešamību vairākkārtīgi pieprasīt vienu un to pašu informāciju. 

Izmantojot ECAS kontu, varat pāriet uz nākamo soli, proti, reģistrēt savu 

organizāciju, ja tas vēl nav izdarīts. Saņēmēju reģistra lapā varat pārbaudīt, vai 
jūsu organizācija jau nav reģistrēta: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

Ja savu organizāciju šajā sarakstā neatrodat (un tikai tādā gadījumā), jums būtu 

jāsāk reģistrācijas process, uzklikšķinot uz sadaļas "Register your organisation" 
(Reģistrēt organizāciju). 
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Lai šo reģistrācijas procesu pabeigtu, būs jāsniedz informācija par jūsu 

organizācijas juridisko statusu. Sniedziet tikai to informāciju, kas prasīta sadaļās 
"Organisation data" (Organizācijas dati), "Legal address" (Juridiskā adrese) un 

"Contact information" (Kontaktinformācija). Attiecībā uz vienas dalībvalsts 

programmām pārējās sadaļas nav būtiskas. 

Reģistrācijas process nav obligāti jāpabeidz vienā sesijā. Jūs varat ievadīt 

informāciju, saglabāt to un turpināt darbu vēlāk lapā "My Organisations" 

(Manas organizācijas), kas atrodama sadaļā "My Area" (Mana joma). 

Tiklīdz reģistrācija būs pabeigta, jums piešķirs 9 ciparu dalībnieka 

identifikācijas kodu (PIC kodu). Lai aizpildītu pieteikuma A daļu, būs 

jānorāda arī koordinatora un visu pārējo saņēmēju (bet ne apakšuzņēmēju) PIC 

kodi. 

Persona, kura reģistrē organizāciju un kuru dēvē par "pašreģistratoru", var 
iesniegt atjauninājumus un izdarīt labojumus sadaļas "My Area" lapā "My 

Organisations". 

Ņemiet vērā, ka nepabeigtas reģistrācijas pēc viena gada automātiski 

tiek dzēstas. 

 

1.3. PIETEIKUMS PASĀKUMAM 

Tiklīdz uzaicinājums un temats ir izvēlēti, varat sākt veidot priekšlikuma 

projektu. Pamācība soli pa solim ir pieejama saitē 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal. 

Ņemiet vērā, ka jums ir iespēja saglabāt savu priekšlikumu un turpināt darbu 

vēlāk. Lai saņemtu norādes par to, kā tas darāms, lūdzam izmanto šo saiti: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Valodu režīms 

Priekšlikumus var iesniegt jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. 

Tomēr, sagatavojot priekšlikumus, pieteikumu iesniedzējiem jāņem vērā 
tas, ka līgumus pārvaldīs dalībvalstis. Tāpēc aicinām pieteikumu 

iesniedzējus iesniegt priekšlikumus tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai 

valodās, no kuras ir programmu iesniedzēja organizācija vai 

organizācijas, ja vien attiecīgā dalībvalsts nav norādījusi, ka piekrīt 

parakstīt līgumu angļu valodā1. 

Tā kā elektroniskā iesniegšanas sistēma atbalsta veidlapas tikai angļu valodā, 

šim norāžu dokumentam ir pievienots visu pieteikuma veidlapu tulkojums (I un 

II pielikums) un to var izmantot par atsauci, ievadot savus datus tiešsaistes 

pieteikuma veidlapās. 

                                                 

1 Informācija pieejama vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

7/52

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+Draft+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+Draft+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+Complete+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+Complete+Proposal
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/


 

5. lpp. no 25 
 

Attiecīgā gadījumā īpašas prasības ir norādītas arī šā norāžu dokumenta 

1.3.7. punktā. 

Turklāt, lai neatkarīgajiem ekspertiem, kuri sniedz tehnisku informāciju 

saistībā ar novērtējumu, būtu vieglāk pārbaudīt priekšlikumus, vēlams — 

gadījumā, ja priekšlikums sagatavots kādā citā ES oficiālajā valodā, kas 

nav angļu valoda, — pievienot tam tehniskās daļas (B daļas) tulkojumu 

angļu valodā. 

 

1.3.2. Vispārīgas norādes pirms priekšlikuma sagatavošanas 

Sagaidāms, ka konkursā attiecībā uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus būs ļoti 

liela konkurence. Ja citādi labā priekšlikumā būs kāds vājš elements, 

priekšlikumam var piešķirt zemāku vispārējo vērtējumu un tā rezultātā to var 

neieteikt ES finansējuma piešķiršanai. 

Tāpēc, pirms sākat gatavot priekšlikumu, iesakām pārdomāt šādus aspektus: 

 Saistība: pārbaudiet, vai jūsu iecerētais priekšlikums patiešām ir saistīts ar 

tematu, kas norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumi, 

kas neattieksies uz darbības jomu, kura norādīta uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus, tiks noraidīti, jo to novērtējums būs zemāks par attiecīgo 
piešķiršanas kritēriju robežvērtībām. 

 Pilnīgums: pārbaudiet, vai jūsu iecerētajā priekšlikumā ir sniegta visa 

būtiskā informācija un vai tas aptver visus aspektus, kas aprakstīti 

piešķiršanas kritērijos, priekšlikuma veidnē un šajās norādēs, jo 

priekšlikumu vērtēs, balstoties vienīgi uz iesniegto saturu. Rūpīgi ievērojiet 
B daļas veidnes formātu un nodrošiniet, ka visa nepieciešamā informācija 

ir augšupielādēta. Neaizmirstiet — kvantitāte ne vienmēr nozīmē kvalitāti: 

labi priekšlikumi ir skaidri izstrādāti un viegli saprotami, tie ir precīzi un 

kodolīgi formulēti, galveno uzmanību pievēršot lietas būtībai. 

Neaizmirstiet, ka priekšlikuma B daļai ir noteikts lappušu ierobežojums 

(vairāk informācijas sk. 1.3.6. punktā) un jebkurš teksts, kas pārsniedz šo 
ierobežojumu, tiks iezīmēts ar ūdenszīmi, un vērtētāji šīs lappuses neņems 

vērā. 

 Vai priekšlikums ir vērsts uz rezultātiem un vai tam būs ietekme: labos 

priekšlikumos būtu nepārprotami jānorāda rezultāti, kas tiks sasniegti, kā 

arī jāiekļauj pamatots un ticams novērtējums, ko veikusi neatkarīga ārēja 
struktūra un kurā uzmanība pievērsta ne tikai procesa novērtēšanai, bet jo 

īpaši rezultātiem, kā aprakstīts papildu informācijā par piešķiršanas 

kritērijiem (VII pielikums). 

 

Ņemiet vērā, ka priekšlikumus vērtēs, balstoties uz informāciju, kas 

iesniegta priekšlikuma iesniegšanas laikā (sk. arī 2. nodaļu). 

 

1.3.3. Dažādu struktūru funkcijas un pienākumi 

Pasākuma īstenošanā var iesaistīt vairākas struktūras, un katrai no tām būs 

atšķirīgas funkcijas un pienākumi. 
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 Koordinators ir struktūra, kuras uzdevumi ir šādi: 

- iesniegt priekšlikumu visu iesaistīto programmu iesniedzēju 
organizāciju vārdā; 

- uzraudzīt, lai pasākums tiktu pareizi īstenots; 

- uzņemties starpnieka lomu saziņai starp saņēmējiem un valsts 

kompetento iestādi, ja vien nav noteikts citādi; 

- pieprasīt no pieteikuma līdziesniedzējiem / līdzsaņēmējiem dokumentus 

vai informāciju, kas vajadzīga valsts kompetentajai iestādei, un 
pārskatīt tos, kā arī pirms nodošanas tālāk pārbaudīt to pilnīgumu un 

pareizību; 

- pasākuma īstenošanas laikā iesniegt nodevumus un ziņojumus valsts 

kompetentajai iestādei; 

- nodrošināt, ka visi maksājumi līdzsaņēmējiem tiek veikti savlaicīgi; 

- pēc pieprasījuma informēt valsts kompetento iestādi par summām, kas 

izmaksātas katram līdzsaņēmējam. 

Ņemiet vērā, ka koordinators nevar slēgt apakšlīgumu par kāda no 

iepriekš minētajiem uzdevumiem izpildi. 

 Citi saņēmēji / pieteikuma iesniedzēji ir īpaši atbildīgi par šādu uzdevumu 
izpildi: 

- atjaunināt Saņēmēju reģistrā (elektroniskajā apmaiņas sistēmā) 

glabāto informāciju; 

- nekavējoties informēt koordinatoru par jebkādiem notikumiem vai 

apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt vai kavēt pasākuma īstenošanu; 

- savlaicīgi iesniegt koordinatoram: 

o individuālos finanšu pārskatus un, ja nepieciešams, sertifikātus 

par finanšu pārskatiem; 

o datus, kas nepieciešami ziņojumu sastādīšanai; 

o citus dokumentus vai informāciju, kas nepieciešama valsts 

kompetentajai iestādei, aģentūrai vai Komisijai, ja vien 
saņēmējam netiek lūgts iesniegt šo informāciju tieši valsts 

kompetentajai iestādei, aģentūrai vai Komisijai; 

Turklāt, ja vienu un to pašu pasākumu īsteno vairāki saņēmēji / 

pieteikuma iesniedzēji, dotācijas nolīgumu papildina, parakstot konsorcija 

līgumu. Šā līguma formas var būt dažādas, tomēr visizplatītākais ir standarta 
rakstisks līgums. Norādes par konsorcija līgumiem var skatīt Tiešsaistes 

rokasgrāmatā un norādēs "Guidance — How to draw up your consortium 

agreement" (Norādes — kā sastādīt konsorcija līgumu) vietnē: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h202

0-guide-coord-a_en.pdf. 

- apakšuzņēmējs(-i): 

o apakšuzņēmēji nav dotācijas nolīguma puses, un tiem nav 

līgumattiecību ar valsts kompetentajām iestādēm; 
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o izpildstruktūras, kas minētas Regulas Nr. 1144/2014 13. pantā, 

tiek uzskatītas par apakšuzņēmējiem; 

o apakšuzņēmēji jāizvēlas pēc visizdevīgākā piedāvājuma vai — 

attiecīgā gadījumā — pēc zemākās cenas2, ievērojot to, lai 

nerastos interešu konflikts. Pieteikuma iesniedzējiem / 

saņēmējiem, kas ir "publisko tiesību subjekti", ir jāievēro valsts 

tiesību akti publiskā iepirkuma jomā, ar ko transponē Direktīvu 

2004/18/EK vai Direktīvu 2014/24/ES; 

o Apakšuzņēmuma līgumus var tiešā veidā piešķirt struktūrām, 

kurām ir strukturāla (piem., juridiska vai ar kapitālu saistīta) 

saikne ar saņēmēju, bet tikai tad, ja saņēmējam piedāvātā cena 

ietver tikai faktiskās izmaksas, kas rodas struktūrai, kura sniedz 

pakalpojumu (t. i., bez peļņas daļas). 

1.3.4. Izvēlieties uzaicinājumu un tematu 

Ņemiet vērā, ka elektroniskajai iesniegšanas sistēmai piekļūt var tikai 

pēc tam, kad ir izvēlēts uzaicinājums un temats. 

Sīkāku aprakstu par to, kā tas darāms, skatīt šeit: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and
+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic. 

 

1.3.5. Pieteikuma veidlapa. A daļa: Administratīvā informācija 

A daļā ir iekļauti lauki, kuros jāieraksta nepieciešamā informācija, kā arī 

kontrollapas un apliecinājumi, kas jāatzīmē, izmantojot tiešsaistes iesniegšanas 
rīku. 

A daļas veidlapas veidne un īpašas norādes par katru aizpildāmo lauku ir 

sniegtas I pielikumā. 

Turpmākās norādes attiecas uz pieteikumiem, kurus iesnieguši vairāki 

pieteikuma iesniedzēji, piesaistot koordinatoru. Ja tā nav, norāde uz koordinatoru 

attiecas uz vienīgo pieteikuma iesniedzēju. 

Ņemiet vērā, ka, lai aizpildītu A daļu un tad, ja pasākumus ir iesnieguši 

vairāki pieteikuma iesniedzēji: 

 par pieteikuma iesniegšanu atbild koordinators; 

 visi pārējie pieteikuma iesniedzēji (bet ne apakšuzņēmēji) ir 

jāreģistrē Saņēmēju reģistrā un to PIC kods ir jāpaziņo 
koordinatoram; 

 visiem pārējiem pieteikuma iesniedzējiem ir pašiem jāveic finansiālās 

dzīvotspējas pārbaude vietnē 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv
.html. 

 koordinatora rīcībā ir jābūt pasākuma budžetam, kas paredzēts 

katram pieteikuma iesniedzējam. 

                                                 

2 Neattiecas uz izpildstruktūrām. 
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1. sadaļa. Vispārīga informācija 

Šajā sadaļā jānorāda priekšlikuma akronīms, nosaukums, ilgums, izvēles 
atslēgvārdi, kā arī jāsniedz tā kopsavilkums angļu valodā. 

Apakšsadaļā "Apliecinājumi" koordinatoram ir jāsniedz vairāki pašapliecinājumi, 

atzīmējot attiecīgos lodziņus. Šie apliecinājumi nepieciešami, lai apstiprinātu 

dažādu tādu kritēriju izpildi, kas noteikti tiesiskajā regulējumā. 

Ja priekšlikumu izvēlas ES finansējuma piešķiršanai, pieteikuma 

iesniedzējiem pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas būs jāparaksta 
goda vārds par izslēgšanas kritērijiem. 

Finansiālās spējas pašpārbaude ir jāveic un lodziņš jāatzīmē tāpēc, lai 

saņemtu brīdinājumu par to, ka — gadījumā, ja jūsu finansiālais 

stāvoklis ir vājš, — B daļas 8. sadaļā ir jāsniedz izvērsts paskaidrojums 

par finanšu resursiem, kas nepieciešami pasākuma īstenošanai. Šādam 

rezultātam nevajadzētu atturēt jūs iesniegt priekšlikumu. 

2. sadaļa. Administratīvā informācija par programmu iesniedzēju(-ām) 

organizāciju(-ām) 

Koordinators ievadīs savas organizācijas un visu pārējo pieteikuma iesniedzēju 

PIC kodus (sk. šo norāžu 1.2.2. punktu). Pēc PIC koda ierakstīšanas daļa 
administratīvās informācijas tiks aizpildīta automātiski. 

Ņemiet vērā, ka pieteikties var tikai tās organizācijas, kas veic 

uzņēmējdarbību ES dalībvalstī. Ja priekšlikumu kopīgi iesniedz vairāki 

pieteikuma iesniedzēji, visiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāveic 

uzņēmējdarbība vienā un tajā pašā dalībvalstī, jo šīs norādes attiecas uz 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vienas dalībvalsts programmām. 

Pēc tam koordinators varēs nodrošināt piekļuvi citām kontaktpersonām, kas 

pārstāv citus pieteikuma iesniedzējus, kuri tika izvēlēti iepriekšējā solī. Piešķirot 

kādai kontaktpersonai piekļuves tiesības saistībā ar konkrētu priekšlikumu, 

galvenais identifikators ir šīs personas e-pasta adrese (tā, kas izmantota ECAS 

kontam). Koordinatoram katrai kontaktpersonai vajadzēs definēt arī piekļuves 
tiesību apmēru (pilna piekļuve vai "tikai lasāms" tiesības). 

Pēc tam koordinatoram (vai personai ar attiecīgu deleģējumu) vajadzēs aizpildīt 

kontaktinformāciju par katru pieteikuma iesniedzēju. 

3. sadaļa. Budžets 

Saskaņā ar šo sadaļu ir jāaizpilda budžeta pārskata tabula. 
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Baltā krāsā iekrāsotajās šūnās informācija jāieraksta koordinatoram, pelēkā 

krāsā iekrāsotajās šūnās informācija tiks ievadīta automātiski vai aprēķināta 
sistēmā, bet melnā krāsā iekrāsotās šūnas nevar aizpildīt. 

Katra budžeta tabulas rindiņa atspoguļo kopējos aplēstos izdevumus katram 

pieteikuma iesniedzējam. 

Attiecināmās izmaksas ir šādas: 

 tiešās personāla izmaksas (a aile) — tikai pieteikuma iesniedzēju 

personāla izmaksas; 

 tiešās apakšlīgumu izmaksas (b aile) — visi rēķini, kas saņemti no 

izpildstruktūrām, kā arī citiem apakšuzņēmējiem; šeit iekļaujamas arī 

apakšlīgumu izmaksas, kas radušās struktūrām, kurām ir strukturāla 

saikne ar saņēmēju (līgumi, kas piešķirti bez peļņas daļas, sk. 

1.1.3. punktu iepriekš); 

 citas tiešās izmaksas (c aile) — izmaksas, kas radušās pieteikuma 

iesniedzējiem, bet nav saistītas ar personāla vai apakšlīgumu izmaksām, 

tostarp ceļa izdevumi, izdevumi par revīzijas apliecinājuma un 

pirmsfinansējuma garantijas izsniegšanu, aprīkojuma iegādes izdevumi, kā 

arī izdevumi saistībā ar citu preču un pakalpojumu iegādi; 

 netiešās izmaksas (d aile) — šīs izmaksas aprēķina sistēma. 

Vairāk informācijas par attiecināmajām izmaksām skatīt Komisijas Īstenošanas 

regulā (ES) 2015/1831. Izmaksas ir jāsadala sīkāk individuālajā izvērstajā 

budžetā, kas sniegts pieteikuma B daļas 6. sadaļā. 

Pārliecinieties, ka A daļā ikvienas izmaksu kategorijas summa un 
kopsummas ir vienādas ar attiecīgajām summām, kas norādītas 

pieteikuma B daļā iekļautajā individuālajā izvērstajā budžetā. Summas 

aprēķina, aizpildot VI pielikumu "Budžeta iedalījums atbilstoši darbībai" 

(sk. 1.3.7. punktu). 

Maksimālo ES ieguldījumu, kas norādīts g ailē, aprēķina kā kopējās izmaksas 

(e aile), ko reizina ar atlīdzināšanas likmi (f aile). Atlīdzināšanas likmi 
automātiski nosaka sistēma, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja(-u) dalībvalsti. 

Uzaicinājumā tā publicēšanas brīdī pie finanšu palīdzības ir uzskaitītas 

dalībvalstis, uz kurām attiecas augstāka atlīdzināšanas likme. 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāaplēš arī tas, vai ir paredzams, ka pasākuma 

rezultātā tiks gūti ienākumi (piem., saistībā ar pasākumā izmantotā aprīkojuma 
pārdošanu, publikāciju pārdošanu, maksu par dalību konferencē utt.). Šādas 

summas jānorāda i ailē. 

Ņemiet vērā — lai budžeta tabula būtu vienkāršāka, pieteikuma 

iesniedzēju ieguldījums nav jānorāda. Visas summas, kas atšķiras no 

kopējām aprēķinātajām attiecināmajām izmaksām (e aile), no kurām 
atskaita prasīto ES ieguldījumu (h aile) un pasākuma rezultātā gūtos 

ienākumus (i aile), netieši uzskata par "Pieteikuma iesniedzēja 

ieguldījumu". 

4. sadaļa. Informācija par pasākumu 

Šajā sadaļā jānorāda valstis, uz kurām priekšlikums ir vērsts. Turklāt jānorāda, 

kāda shēma tiks veicināta un kurš produkts vai produkti tiks izmantoti, lai to 
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demonstrētu. Jāpiebilst, ka var izvēlēties vairākus produktus. Veicināšanas vai 

informācijas pasākums var attiekties tikai uz Regulas Nr. 1144/2014 5. pantā 
minētajiem atbilstīgajiem produktiem, un tikai šos produktus var izmantot 

veicinātās shēmas demonstrēšanai. 

Rūpīgi izvēlieties vienu vai vairākas mērķa valstis, shēmas un produktus, 

kas ir atbilstīgi izvēlētajam tematam. Attiecīgajiem tematiem atbilstīgās 

mērķa valstis, shēmas un produkti ir minēti uzaicinājumā. 

 

1.3.6. Pieteikuma veidlapa. B daļa: Tehniska rakstura saturs 

B daļā tiek izklāstīts tehniska rakstura saturs saistībā ar priekšlikumu. Lai 

atvieglotu tā sagatavošanu, pieteikuma iesniedzējiem jāizmanto šo norāžu 

II pielikumā dotā standarta veidne un jāievēro šajā sadaļā sniegtās īpašās 

instrukcijas. 

Ir svarīgi, lai tiktu aizpildītas visas iepriekš definētās sadaļas un tiktu atbildēts uz 

jautājumiem, kas minēti šajā dokumentā; tie paredzēti, lai palīdzētu pieteikuma 

iesniedzējiem priekšlikuma sagatavošanas procesā, un aptver visus nozīmīgos 

aspektus saistībā ar priekšlikumu. Tas ļaus neatkarīgajiem ekspertiem efektīvi 

novērtēt pieteikuma atbilstību piešķiršanas kritērijiem. 

Priekšlikumu var rakstīt, izmantojot jebkuru tekstapstrādes rīku. Tomēr tad, kad 

tas ir pabeigts, elektroniskajā iesniegšanas sistēmā dokumentus var 

augšupielādēt tikai PDF formātā. 

Ņemiet vērā, ka šajā daļā atļautais lapu skaits ir ierobežots, — aizpildītā 

B daļā drīkst būt ne vairāk kā 70 lapas. 

Tādēļ visas tabulas ir jāiekļauj šajā apjomā. Mazākais pieļaujamais fonta lielums 

ir 11 punkti. Lapas izmērs ir A4, un ir jānodrošina vismaz 15 mm teksta atkāpes 

(neiekļaujot kājenes vai galvenes) no lapas malām (no augšējās, apakšējās, 

kreisās un labās malas). 

Ja priekšlikumu, kas pārsniedz iepriekš norādītos ierobežojumus, mēģināsiet 

augšupielādēt pirms iesniegumu termiņa beigām, jūs saņemsiet automātisku 
brīdinājumu un ieteikumu saīsināt priekšlikumu un augšupielādēt to vēlreiz. 

Liekās lappuses tiks atzīmētas ar "ūdenszīmi" un netiks ņemtas vērā. 

Pēc priekšlikuma pabeigšanas atbilstoši tālāk sniegtajām norādēm un izmantojot 

II pielikumā doto veidni pārveidojiet to PDF formātā un augšupielādējiet 

elektroniskajā iesniegšanas sistēmā kā "B daļu". 
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Ņemiet vērā, ka pirms termiņa beigām augšupielādēto priekšlikumu var 

nomainīt tik bieži, cik pieteikuma iesniedzējs to vēlas. Pārliecinieties, ka 

galīgais variants tiek augšupielādēts pirms termiņa beigām. 

B daļā ir jāiekļauj turpmāk minētās sadaļas. 

1. sadaļa. Programmu iesniedzējas(-u) organizācijas(-u) apraksts 

Īsumā aprakstiet organizāciju(-as) (neatkārtojot informāciju, kas jau sniegta 

pieteikuma veidlapas A daļā), pārstāvēto produktu sektoru un tā locekļus. Var 

iekļaut informāciju par sektora struktūru, uzņēmumu skaitu un apgrozījumu, kā 
arī ar nodarbinātību saistītu informāciju. 

Ņemiet vērā, ka informācija par organizācijas pārstāvību dalībvalsts attiecīgajā 

produkta sektorā vai sektoros ir jāsniedz pielikuma formā, izmantojot Dalībnieku 

portālā doto veidni. Aizpildītais pielikums augšupielādējams atsevišķi ar attiecīgu 

nosaukumu (sk. šo norāžu 1.3.7. punktu). 

2. sadaļa. Produkti/shēmas un tirgus analīze 

Šajā sadaļā sniegtā analīze palīdz noteikt pasākuma mērķus un stratēģiju. 

Norādiet produktus vai shēmas, kas pasākuma ietvaros tiks veicinātas vai par 

kurām tiks sniegta informācija. Attiecīgā gadījumā norādiet produktu KN kodu(-

us)3. 

                                                 

3 Vairāk informācijas par KN kodiem skatīt šādā vietnē:  
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Sniedziet nepieciešamo informāciju, lai aprakstītu tirgus situāciju un/vai situāciju 

informētības jomā mērķa tirgū, atbildot uz šādiem jautājumiem: 

Piegāde: 

 Kāda ir tirgus struktūra mērķa valstīs un kādu vietu šajā tirgū ieņem jūsu 

organizācija? 

 Kādu vietu tirgū ieņem ES ražotāji no tā paša produktu sektora? 

 Kāda ir to vieta salīdzinājumā ar ārpuskopienas konkurentiem? 

 Ar kādām grūtībām tie saskaras? 

 Kas ir to galvenie konkurenti? 

 Kādas ir to tirdzniecības stratēģijas? 

 Kādas ir ES ražotāju konkurences priekšrocības? 

 Kādas ir programmu iesniedzējas organizācijas konkurences priekšrocības? 

 Kādas grūtības pastāv loģistikas jomā? Īsumā aprakstiet galvenos 
izplatīšanas kanālus. 

 Trešo valstu gadījumā sniedziet informāciju par ievedmuitas nodokļiem 

(ja tādi ir) un spēkā esošajiem sanitārajiem vai fitosanitārajiem 

pasākumiem. 

Pieprasījums: 

 Kādas ir pašreizējo patērētāju raksturiezīmes, demogrāfiskā situācija, 

sociāli profesionālais profils, tipoloģija? 

 Kādas ir patēriņa tendences vidējā termiņā? 

Ja pasākums ir saistīts ar informētības palielināšanu: 

 Kāda ir patērētāju pašreizējā informētība? 

 Kas ir jāuzlabo un kādas ir grūtības? 

 Kuros segmentos informētība ir lielāka/mazāka? 

Sniedziet to pieejamo ziņojumu kopsavilkumu, kas sniegti par tirgus izpēti un/vai 

patērētāju informētību mērķa tirgos. Ja iespējams, norādiet publiski pieejamus 

ziņojumus. 

Var iesniegt arī vienkāršu SVID analīzi. 

Ja tiek īstenoti vai nesen ir pabeigti līdzīgi pasākumi, norādiet: 

a) līdzīgā(-o) pasākuma(-u) nosaukumu, ilgumu un mērķa tirgus, 

b) gūtos rezultātus, ja tie ir zināmi priekšlikuma iesniegšanas laikā. 

3. sadaļa. Pasākuma mērķi 

Ņemot vērā iepriekšējās sadaļās minēto, precizējiet pasākuma mērķus, norādot 
konkrētus un kvantitatīvus mērķus. 

                                                                                                                                                         

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm. 
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Mērķiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, vērstiem uz 

rezultātu un ar noteiktu termiņu (angļu valodā — SMART): 

 konkrētiem — mērķiem jābūt precīziem, lai tos varētu skaidri saprast; 

 izmērāmiem — jābūt iespējai izmērīt progresu virzībā uz mērķu 

sasniegšanu, izmantojot iepriekš definētu skaitliski izmērāmu rādītāju 

kopumu; 

 sasniedzamiem — mērķiem jābūt reālistiskiem; 

 vērstiem uz rezultātu — mērķiem jābūt tādiem, ar ko mēra iznākumu, 
nevis darbības; 

 ar noteiktu termiņu — mērķiem jābūt ar skaidri noteiktu termiņu, līdz 

kura beigām tie ir jāsasniedz. 

Ieteikumiem attiecībā uz pasākuma rezultātu novērtēšanu jābūt tādiem, kas 

veicina SMART mērķu izstrādi. Tādā veidā tiek garantēta arī pasākuma ex-post 

novērtējuma un šajā posmā izvirzīto mērķu saskaņotība. 

Jāapraksta ne vairāk kā 3 pasākuma galvenie mērķi (t. i., ietekmes rādītāji, kā 

minēts Īstenošanas aktā un šīs nodaļas 7. sadaļā). Attiecībā uz lielāko daļu 

veicināšanas pasākumu ir jābūt iespējai aprēķināt to paredzamo ietekmi, 

izmantojot vienu vai abus turpmāk minētos ietekmes rādītājus. Attiecībā uz 

pasākumiem, kuriem šie rādītāji nav piemēroti, vajadzētu izmantot pamatotus 
alternatīvus rādītājus. 

Pasākumiem, kuru mērķis ir gūt ekonomisku atdevi, piemēram, tiem, kas vērsti 

uz ES produktu tirgus daļas palielināšanu, būtu jāaprēķina atdeve absolūtā 

naudas izteiksmē, t. i., nosakot vērtību EUR. Līdzīgi kā attiecībā uz novērtēšanu 

pēc pasākuma, kvantitatīvajam mērķim ir jābūt vērstam uz to, lai izslēgtu ārēju 
ietekmi nolūkā identificēt ar pasākumu tieši saistīto ietekmi. Šīs aplēses nevar 

būt tikai vienkāršs pirms un pēc kampaņas rādītāju salīdzinājums. Piemēram, šīs 

aplēses būtu jāpielāgo pastāvošajām tirgus tendencēm, kas pastāvētu arī tad, ja 

pasākums netiktu īstenots. Vairāk informācijas par metodēm, kuras var izmantot 

šādu datu aprēķināšanai, lūdzam skatīt šo norāžu III pielikumā. 

Pasākumiem, kuru mērķis ir gūt informatīvu atdevi, piemēram, tiem, kas vērsti 
uz informētības palielināšanu, ir kvantitatīvi jānosaka attiecīgā sagaidāmā 

ietekme, norādot to cilvēku skaitu, kuri ieguvuši jaunas zināšanas / mainījuši 

viedokli. Informētības ietekmes rādītājs ir efektīvi sasniegto personu skaits. Šo 

norāžu III pielikumā dota sīkāka informācija par metodoloģiskām prasībām. 

Nosakot pasākuma mērķus, jāņem vērā arī turpmāk minētie aspekti. 

 Kā pasākuma mērķi ir saistīti ar veicināšanas režīma mērķiem, kas minēti 

Regulas Nr. 1144/2014 2. un 3. pantā? Vai mērķi atbilst prioritātēm, kas 

izklāstītas gada darba programmā? 

 Kā mērķi ir saistīti ar galveno ES vēstījumu, kas aprakstīts nākamajā 

sadaļā? Ar kādiem riskiem ir saistīta pasākuma mērķu sasniegšana? 

 Vai pasākums ietekmē nodarbinātību? Attiecīgā gadījumā norādiet 

pasākuma rezultātā saglabāto/radīto darbavietu aplēsto skaitu? 

Izmantojiet bāzes līniju, lai aprēķinātu pasākuma radīto ietekmi 

salīdzinājumā ar scenāriju gadījumā, ja pasākums netiktu īstenots. 

 Ja nesen ir īstenoti līdzīgi pasākumi, — kā priekšlikuma mērķi ir saistīti ar 
iepriekšējo pasākumu rezultātiem? 
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4. sadaļa. Pasākuma stratēģija 

Balstoties uz 2. sadaļā sniegto tirgus analīzi, aprakstiet, kā plānojat sasniegt 
pasākuma mērķus. 

Atbildiet uz šiem jautājumiem. 

 Norādiet un aprakstiet pasākuma mērķa grupas. Kā stratēģija tiks 

pielāgota katrai grupai, un kā šīs grupas tiks sasniegtas, īstenojot 

dažādas darbības un izmantojot pasākuma kanālus? 

 Kāda ir izvēlēto darbību saistība ar mērķiem? 

 Ja pasākums ir vērsts uz vairākām valstīm, kā šī stratēģija tiks pielāgota 

dažādiem mērķa tirgiem? 

 Vai pasākums ir izstrādāts tā, lai papildinātu citas privātās vai publiskās 

darbības, ko mērķa tirgos īsteno programmu iesniedzēja(-as) 

organizācija(-as) vai citas ieinteresētās personas? Kā tiks nodrošināta 
sinerģija ar šīm darbībām? 

 Ja pasākums veicinās vai informēs par shēmu, vai šī shēma tiks ilustrēta 

ar produktu? 

Aprakstiet komunikācijas stratēģiju. Kādi būtiski vēstījumi tiks izmantoti? 

Aprakstiet, kā tie izpilda prasību izmantot galveno Savienības vēstījumu? 

Īpaši vēstījumi (pēc izvēles) 

1. Vai vēstījumos būs minēta produktu izcelsme, kā (izlasiet Regulas (ES) 

2015/1831 2., 3. un 4. pantā minētos noteikumus par izcelsmes norādēm)? 

2. Vai plānojat izrādīt preču zīmes (sk. nosacījumus, saskaņā ar kuriem var 

veicināt preču zīmes; minēti Regulā (ES) 2015/1831 (6., 7. un 8. pantā))? Cik 
preču zīmes tiks minētas? 

- Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/1831 5. pantu: pamatojiet, kāpēc 

mērķu sasniegšanas nolūkā ir nepieciešams izrādīt preču zīmes un kā 

tas neaizēnos Savienības galveno vēstījumu. 

- Ja izrāda ne vairāk kā 5 preču zīmes, sniedziet pamatojumu, kas atbilst 

šādām prasībām: 

a) programmu iesniedzējas organizācijas izcelsmes dalībvalstī 

attiecībā uz pasākumā iekļauto produktu vai shēmu ir mazāk 

par piecām preču zīmēm; 

b) pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams organizēt 

daudzproduktu vai daudzvalstu pasākumu, kurā var izrādīt 
vairāk preču zīmju. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējiem 

ir pienācīgi jāpamato un jāiesniedz attiecīga informācija, 

tostarp to citu programmu iesniedzēju organizāciju saraksts, 

ar kurām attiecīgā programmu iesniedzēja organizācija ir 

sazinājusies un kurām tā ir ierosinājusi izveidot 
daudzproduktu vai daudzvalstu pasākumu, kā arī jāmin 

iemesli, kāpēc šāds pasākums netika ierosināts. 
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5. sadaļa. Pasākuma ES dimensija 

Aprakstiet visus ieguvumus, ko pasākums radīs ES līmenī, tādējādi pamatojot ES 
līdzfinansējuma nepieciešamību. Kāds būs pārējo ES ražotāju ieguvums no šā 

pasākuma? 

Kāda ir pasākuma ES dimensija attiecībā uz: 

 informācijas izplatīšanu par Eiropas ražošanas standartiem, Eiropas 

pārtikas produktiem piemērojamajiem kvalitātes un drošības standartiem, 

eiropiešu ēšanas paradumiem un kultūru; 

 informētības palielināšanu par Eiropas produktiem sabiedrībā vispār un 

tirdzniecības aprindās; 

 sinerģijas nodrošināšanu starp organizācijām vairākās dalībvalstīs; 

 Eiropas produktu tēla veicināšanu starptautiskos tirgos. 

6. sadaļa. Darbību apraksts un budžeta pozīciju analīze 

Aprakstā jāietver gan kodolīgs darbību apraksts, gan saistītā budžeta izvērsta 

analīze. Aplēstās izmaksas jāsniedz vismaz nodevumu līmenī. Nodevums ir fizisks 

pasākuma iznākums, piemēram, seminārs, mape, pasākums tirdzniecības vietā 

utt. Lemjot par darbību un budžeta izklāsta detalizācijas līmeni, būtu jāatbild uz 

šādiem jautājumiem par konkrētu darbību: kas, ko, kad, kur, kāpēc? 

Piemēram, attiecībā uz semināriem būtu jāsniedz informācija vismaz par viena 

semināra kopējām izmaksām. Ja pasākuma īstenošanas pirmajā gadā ir plānots 

rīkot vairākus seminārus, ir svarīgi, lai tiktu definēta mērķa grupa, norādīts 

laikposms un pilsētas, kurās notikumi tiks rīkoti, dalībnieku skaits, izvēlētās 

vietas tips, sagaidāmie rezultāti utt. 

Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu kampaņām aprakstā būtu jāsniedz informācija 

par vispārējo budžetu, kas atvēlēts reklāmu veidošanai un izplatīšanai (t. i., par 

plašsaziņas līdzekļu pirkumu), kā arī par kampaņas laiku. Nav jānorāda 

publikāciju un TV staciju nosaukumi. Turpretī ir jānorāda, piemēram, plašsaziņas 

līdzekļu slodzes rādītājs (GRP), jo tas liecina par kampaņas tvērumu. 

Pieteikuma iesniedzējiem jānorāda arī atsevišķo darbību īstenotājs — 
izpildstruktūras, apakšuzņēmēji bez peļņas daļas, citi apakšuzņēmēji vai 

programmu iesniedzējas organizācijas (ja ir vairākas programmu iesniedzējas 

organizācijas, norāda, kura organizācija īstenos kuru darbību). 

Darbību apraksta veidne: 

Darbības nosaukums 
 

Konkrētie mērķi Kuri rezultātu rādītāji ir saistīti ar šo darbību? 

Darbības apraksts 
Sniedziet darbības kodolīgu aprakstu, tostarp norādiet tās saikni 
ar pasākuma stratēģiju, darbības mērķa grupām utt. 

 
1. GADS 2. GADS 3. GADS 

Nodevumi 

Attiecībā uz katru pasākuma gadu norādiet pasākuma 

nodevumus (izmantojot iznākuma rādītājus); maksājums tiks 
sasaistīts ar nodevumiem. 
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Budžeta analīze 

- Budžets ir jāsasaista ar pasākuma nodevumiem; šai 

informācijai būtu nepārprotami jāizriet no budžeta 
analīzes; 

- norādiet aplēstās izmaksas vismaz katra nodevuma 
līmenī. 

Īstenošana Kurš izpildīs darbību? 

Piemērs: 

Darbības 
nosaukums 

Preses birojs 

Konkrētie mērķi 

Preses konferencē piedalās 30 žurnālisti, pēc preses konferences 

tiek publicēti 20 neapmaksāti raksti un paziņojums presei 
EUR 40 000 vērtībā. 

Darbības 

apraksts 
Izvērsti apraksta preses biroja uzdevumus. 

 
1. GADS 2. GADS 3. GADS 

Nodevumi 

1 preses konference, 

1 materiālu komplekts 

presei, 2 paziņojumi 
presei, ziņojums par 

plašsaziņas līdzekļu 
izgriezumiem 

2 paziņojumi 
presei, ziņojums 

par plašsaziņas 
līdzekļu 

izgriezumiem 

2 paziņojumi 
presei, ziņojums 

par plašsaziņas 
līdzekļu 

izgriezumiem 

Budžeta analīze Preses konference 30 žurnālistiem: EUR 5000; 

 

2 paziņojumu presei sagatavošana un izsūtīšana, turpmāki 
pasākumi ar plašsaziņas līdzekļiem: EUR 1000; 

 

pastāvīgs darbs ar plašsaziņas līdzekļiem: 50 cilvēkdienas, 
EUR xxx/cilvēkdiena; 

.. 

Īstenošana Izpildstruktūra X 

Ņemiet vērā, ka kopējais pasākuma budžets iedalījumā pa darbības tipiem ir 

jāpievieno jūsu priekšlikumam, izmantojot doto veidni. Vairāk informācijas par 

konkrēto veidni skatīt šo norāžu 1.3.7. punktā. 

7. sadaļa. Rezultātu mērīšana un pasākuma novērtēšanas rādītāji 

Sastādiet rezultātu un ietekmes rādītāju sarakstu (paraugus skatīt Īstenošanas 

akta 22. pantā un I pielikumā). Ietekmes rādītājiem ir jābūt identiskiem vai 

cieši saistītiem ar pasākuma SMART mērķiem. 

Izvērsti aprakstiet metodi, kas izmantota pasākuma mērķu sasniegšanas 

izmērīšanai. Precizējiet, kad tiks veikti individuālie novērtējumi (piem., katra 
gada beigās pasākuma īstenošanas laikā; visa pasākuma beigās). Informācija 

var būt paraugu lielums, ja tiek veikti pētījumi, vai tas, kā tiek veidota bāzes 

līnija, ja tiek aprēķināta ekonomiskā atdeve utt. 
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Šā norāžu dokumenta III pielikumā ir doti to metožu piemēri, kuras var 

izmantot, lai izmērītu ierosināto pasaules mēroga informētību, kā arī 
ekonomiskās ietekmes rādītājus. Šādam mērījumam var izmantot arī citas 

metodes. Tomēr ierosināto metožu mērķis ir noteikt novērtējumu obligāto 

kvalitāti un saskaņot novērtējumus un dažādu pasākumu mērķu noteikšanu. 

Turklāt ir jānovērtē konkrēto mērķu kopums (rezultātu rādītāji, kā noteikts 

Īstenošanas aktā), kas noteikts katrai darbību grupai atbilstoši 6. sadaļā 

minētajam. Attiecīgā gadījumā jānošķir dažādas mērķa grupas un/vai mērķa 
tirgi. 

Novērtējot pasākuma rezultātus, galvenā uzmanība nav jāpievērš tikai un vienīgi 

tam, vai pasākums ir labi īstenots. Pat ja pasākums ir īstenots saskaņā ar plānu, 

tam var būt maza ietekme. Piemēram, tas, ka tirdzniecības vietā degustācijas 

laikā apmeklētājiem ir izdalītas 10 000 brošūras, apstiprina to, ka darbība ir 
īstenota atbilstoši priekšlikumam. Tomēr tas nepierāda, ka ir sasniegti pasākuma 

mērķi, kas saistīti ar izmaiņām attiecībā uz informētību vai pārdošanas 

palielināšanos. Izdalīto brošūru skaits ir atdeves rādītājs. 

Atdeves, rezultāta un ietekmes rādītāju saistību var attēlot šādi: 

 

 

Ietekmes, rezultāta un atdeves rādītājus apkopo tā, kā parādīts tabulā. 

 
Rādītāja tips Rādītājs Daudzums 

Atdeve  Pārraidīto TV sižetu skaits 50 

Rezultāts Ar TV sižetu starpniecību radīto 
ekspozīciju skaits 

20 000 000 

Ietekme Izmaiņas attiecībā uz informētību — to 

personu skaits, kas ir efektīvi 
sasniegtas / ir mainījušas viedokli 

2 000 000 

 

Atdeves 

rādītāji 

Rezultāta 

rādītāji 

Ietekmes 

rādītāji 

 Vai darbības ir īstenotas saskaņā ar 

programmu? 

 Vai darbības ir īstenotas ar 

paredzamu rezultātu? 

 Vai programmas mērķi ir 

sasniegti? 
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8. sadaļa. Pasākuma organizācija un vadības struktūra 

Šajā sadaļā pieteikuma iesniedzējiem ir jāapliecina profesionālā kompetence un 

kvalifikācija, kas nepieciešama pasākuma īstenošanai. 

Lai to pierādītu, šajā sadaļā jāsniedz šāda informācija: 

 primāri par ierosinātā pasākuma vadību un īstenošanu atbildīgo 

pieteikuma iesniedzēja darbinieku vispārējs profils (kvalifikācija un 

pieredze); 

 programmu iesniedzējas(-u) organizācijas(-u) darbības ziņojums vai 

apraksts par darbībām, kas veiktas saistībā ar darbības jomām, kurām 

var lūgt līdzfinansējumu. 

Ja pieteikuma iesniedzēji ierosina īstenot konkrētas priekšlikuma daļas, jāsniedz 

pierādījumi par to, ka tiem ir vismaz triju gadu pieredze saistībā ar informācijas 
un veicināšanas pasākumu īstenošanu. 

Turklāt būtu jāiekļauj turpmāk minētie elementi. 

 Aprakstiet, kā nodrošināsiet to, ka pasākums tiek īstenots savlaicīgi un 

atbilstoši budžetam un ka tā mērķi tiks sasniegti. 

 Kādi ir kvalitātes kontroles mehānismi? Ja izpildstruktūra darbu veic 
neatbilstīgi, kā programmu iesniedzēja organizācija nodrošinās pasākuma 

īstenošanu paredzētajā veidā? 

 Aprakstiet ieviešamo riska pārvaldību: kādi riski ir saistīti ar pasākuma 

īstenošanu (piem., attiecībā uz īpašu nenoteiktību, kas saistīta ar to, ka 

mērķa valstis ir trešās valstis). Kā tas tiks risināts, kādi ietekmes 
mazināšanas pasākumi tiks īstenoti? 

 Kā pasākums tiks finansēts? Pieteikuma iesniedzējiem jānorāda pašu 

veiktās finansiālās dzīvotspējas
4
 pārbaudes rezultāti un jākomentē tie. 

Īpaši tad, ja rezultāti ir "vāji", paskaidrojiet, kā tiks nodrošināta likviditāte 

(papildus priekšfinansējumam), piemēram, ar pašu līdzekļiem vai 

aizņēmumu bankā. 

9. sadaļa. Papildinformācija 

Miniet visu papildinformāciju, kas jums šķiet būtiska. 

 

1.3.7. Pielikumi 

Lai pabeigtu pieteikumu, būtu jāaugšupielādē šādi pielikumi: 

 

Pielikuma nosaukums Veidne Valodas prasības 

Informācija par juridisku 

personu 
Nav 

Var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. 

Vēlams pievienot tulkojumu angļu valodā 

vai vismaz iesniegto dokumentu 
kopsavilkumu angļu valodā.  

                                                 

4
 Sk. 1. sadaļu 1.3.5. punktā. 
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Informācija par pārstāvību 
Ir 

(IV pielikums) 

Var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā, 

vēlams pievienot tulkojumu angļu valodā. 

Informācija par finansiālo 
spēju  

Daļēji 

(V pielikums) 

Var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā, 
nav jātulko. 

Revīzijas ziņojums 

attiecībā uz programmu 
iesniedzējām 

organizācijām, kas lūdz 
dotāciju > EUR 750 000 

apmērā. 

Nav 

Var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā, 

nav jātulko. 

Identisks B daļas teksts 
angļu valodā 

Ir 

(II pielikums) 

Angļu valodā. 

Budžeta iedalījums 

atbilstoši darbībām 

Ir 

(VI pielikums) 

Var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā, 

nav jātulko. 
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B daļas un dažādo pielikumu veidnes ir pieejamas iesniegšanas rīkā. Pēc 

tam, kad ir aizpildīta pieteikuma veidlapas A daļā nepieciešamā 
informācija, visas veidnes var lejupielādēt vienā tilpfailā. 

 

 

V un VI pielikums ir dots formātā, kurā var ievadīt datus. Formāta dēļ (XFA) šo 
dokumentu nav atļauts tiešā veidā augšupielādēt IT sistēmā. Sistēma pieņem 

tikai izplātus (nevis dinamiskos) PDF dokumentus. Izdrukājiet un ieskenējiet 

dokumentu PDF formātā vai izdrukājiet to, izmantojot virtuālu printeri. 

Ir ļoti svarīgi, lai jūs augšupielādētu nepieciešamo dokumentu pareizajā 

formātā (PDF) un ar attiecīgu nosaukumu. Ja šajā procesā pieļauj kļūdas, 
priekšlikums var kļūt nepilnīgs, apdraudot visa pieteikuma derīgumu. 

Tāpēc pirms pieteikuma procedūras noslēgšanas vai pirms izrakstīšanās 

pārbaudiet divreiz, vai visi pielikumi ir PDF formātā un vai visu 

dokumentu saturs atbilst norādītajam nosaukumam tiešsaistes 

iesniegšanas rīkā. 

Jūs atbildat par to, lai tiktu augšupielādēti pareizi dokumenti. 

Ņemiet vērā, ka katru nepieciešamo pielikumu var augšupielādēt tikai kā 

vienu PDF dokumentu. 

Tāpēc attiecībā uz atsevišķiem pielikumiem (piem., informācija par juridisku 

personu, finansiālo spēju un revīzijas ziņojumi) pieteikuma iesniedzējam(-
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iem) ir jāizdrukā dažādie dokumenti un jāieskenē tie, lai visas lapas 

apvienotu vienā dokumentā. 

Tas attiecas arī uz pasākumiem, kuros iesaistīti vairāki pieteikuma 

iesniedzēji. Attiecīgā informācija būtu jāsavāc par visiem pieteikuma 

iesniedzējiem, lai katrs pielikums būtu kā viens dokuments. 

Informācija par juridisku personu 

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja(-u) atbilstību, ir jāiesniedz šādi apliecinoši 

dokumenti: 

 privātai struktūrai — oficiālā žurnāla izraksts, apvienības nolikuma kopija, 

izraksts no komercreģistra vai asociāciju reģistra, PVN maksātāja 

apliecība (ja reģistrācijas numurs sakrīt ar PVN maksātāja numuru, kā tas 

ir dažās valstīs, ir jāiesniedz tikai viens no šiem dokumentiem); 

 publiskai struktūrai — tās rezolūcijas vai lēmuma kopija, ar ko dibina 
publisko uzņēmumu, vai cits oficiāls dokuments, ar ko dibina publisko 

tiesību subjektu; 

 struktūrām, kurām nav juridiskas personas statusa — dokumenti, kas 

apliecina, ka to pārstāvis(-ji) spēj uzņemties juridiskas saistības to 

uzdevumā. 

Informācija par pārstāvību 

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja pārstāvību, ir jāaizpilda attiecīgā veidne, 

kas jāiesniedz ar pareizo nosaukumu iesniegšanas rīkā. Veidne ir pieejama 

iepriekš minētajā tilpfailā. 

Informācija par finansiālo spēju 

Apliecinošie dokumenti, kas jāpievieno tiešsaistes pieteikumam, lai varētu 

novērtēt finansiālo dzīvotspēju, ir šādi: 

 gada pārskati (tostarp bilance, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķins) par 

iepriekšējo finanšu gadu, par kuru pārskati ir slēgti (jaunizveidotām 

struktūrām pārskatu vietā iesniedz biznesa plānu); 

 iepriekš aizpildīta finansiālās spējas veidlapa, kurā apkopota informācija, 
kas nepieciešama finansiālās dzīvotspējas novērtēšanai. PDF datne ir 

pieejama iepriekš minētajā tilpfailā. 

Revīzijas ziņojums 

Papildus minētajam, ja koordinators vai citi pieteikuma iesniedzēji lūdz ES 

ieguldījumu, kas pārsniedz vai ir vienāds ar EUR 750 000 (robežvērtība vienam 
pieteikuma iesniedzējam), ir jāiesniedz apstiprināta ārējā revidenta sagatavots 

revīzijas ziņojums, kas apliecina pēdējā pieejamā finanšu gada kontus. Šo 

noteikumu nepiemēro valsts iestādēm. 

Identisks B daļas teksts angļu valodā 

Lai neatkarīgajiem ekspertiem, kuri sniedz tehnisku informāciju saistībā ar 
novērtējumu, būtu vieglāk pārbaudīt priekšlikumus, vēlams — gadījumā, ja 

priekšlikums sagatavots kādā citā ES oficiālajā valodā, kas nav angļu valoda, — 

pievienot tam tehniskās daļas (B daļas) tulkojumu angļu valodā. 
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Budžeta iedalījums atbilstoši darbībām 

Kā norādīts B daļas 6. sadaļā, atsevišķi ir jāaugšupielādē tabula, kurā norādīts 
budžeta iedalījums atbilstoši darbībām (vajadzības). PDF veidne ir pieejama 

iepriekš minētajā tilpfailā. 

Aizpildot tabulu, ņemiet vērā šādus aspektus: 

 "1. Projekta koordinācija" ir koordinācija ar dalībvalsti(-īm) vai aģentūru, 

starp pieteikuma iesniedzējiem, kā arī ar izpildstruktūrām un citiem 

apakšuzņēmējiem; 

 "Cita informācija" nodalījumā "2. Stratēģija" ir, piemēram, izmaksas, kas 

saistītas ar kampaņas galveno "seju" (slavenību); 

 pastāvīgas sabiedrisko attiecību (SA) darbības varētu būt šādas: darbs ar 

emuāristiem; žurnālistu un emuāristu kontaktu sarakstu sastādīšana; 

paziņojumu presei sagatavošana un publicēšana; faktu lapas; interviju 
organizēšana; reklāmrakstu sagatavošana un ar tiem saistītās izmaksas; 

ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana mērķa grupām; plašsaziņas līdzekļu 

izgriezumu vākšana un analizēšana utt.; 

 preses pasākumi ir šādi: preses konferences un citi uz presi vērsti 

pasākumi; jāietver visas izmaksas — darbinieku izmaksas saistībā ar 
sagatavošanās darbiem, izmaksas par telpu īri un dekorēšanu, par 

ēdināšanu, kā arī par ielūgumu izgatavošanu un izsūtīšanu; 

 tiešsaistes reklāmas iekļauj apakšnodalījumā "5. Reklāma", nevis 

apakšnodalījumā "4. Tīmekļa vietne, sociālie plašsaziņas līdzekļi"; 

 drukāšana atbilstīgi apakšnodalījumam "5. Reklāma” neietver 
reklāmrakstus, kas būtu jāiekļauj SA sadaļā (sk. iepriekš); šajā 

apakšnodalījumā ietver iestarpinājumus žurnālos vai avīzēs; 

 TV ietver TV šovu sponsorēšanu; precizējiet mērķa grupas un GRP; 

 ārtelpas, kinoteātris — attiecas uz ziņojumu dēļiem, plakātiem, reklāmām 

uz autobusiem/tramvajiem u. c.; tirdzniecības vietu reklāmas iekļauj 

nodalījumā, kas paredzēts tirdzniecības vietu veicināšanas pasākumiem; 

 tādu notikumu sponsorēšana, kuri nav pasākumā ietvertie notikumi; 

 degustācijas dienas — ietver visas izmaksas, proti, par darbiniekiem, 

telpas īri, kontaktvietu, produktu paraugiem utt.; 

 "9. Citas darbības" — priekšlikumā jāprecizē, kādas darbības tiks 

īstenotas. 

1.4. IESNIEGUMA PABEIGŠANA 

1.4.1. Iesniegšanas termiņš 

Iesniegšanas termiņš ir norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus vienas 

dalībvalsts programmām. 

Elektroniskā iesniegšanas sistēma ļauj priekšlikumu jebkurā brīdī 
nomainīt/atjaunināt. 

Līdz termiņa beigām priekšlikumu patiešām var iesniegt vairākas reizes, 

piemēram, lai to atjauninātu vai grozītu. 
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Lai apskatītu un/vai grozītu iesniegto priekšlikumu, jāiet uz Dalībnieku 

portāla sadaļu "My Proposals". Kamēr uzaicinājums nav slēgts, no jauna 

iesniegtā versija pārrakstīs iepriekš iesniegto versiju. 

Pēc priekšlikumu iesniegšanas termiņa beigām grozījumus vai papildinājumus 

veikt vairs nav iespējams. 

Ir ļoti svarīgi negaidīt līdz pēdējai termiņa dienai, lai iesniegtu 

priekšlikumu. Tas ievērojami samazinās pēdējā brīža problēmas risku, 

kas var bloķēt priekšlikuma iesniegšanu. 

Iesniedzot priekšlikumu, elektroniskā iesniegšanas sistēma veiks pamata 

verifikācijas pārbaudi — pārbaudīs priekšlikuma pilnīgumu, iekšējo datu 

konsekvenci, vīrusu infekciju neesamību, datņu tipus, apjoma ierobežojumus utt. 

Ja priekšlikums netiks iesniegts noteiktajā termiņā, sistēma to ignorēs un tas 

netiks uzskatīts par iesniegtu. 

Nesūtiet priekšlikumus Chafea ar pasta vai e-pasta starpniecību, jo vērā 

tiks ņemti tikai tie iesniegumi, kas iesniegti elektroniskajā iesniegšanas 

sistēmā. 

 

1.4.2. Apstiprinājums par saņemšanu 

Pieteikuma iesniegšanas datums un laiks tiks reģistrēts automātiski, un 

koordinatoram e-pastā tiks nosūtīts apstiprinājums par saņemšanu. 

Ja e-pasts ar apstiprinājumu par saņemšanu netiek saņemts, tas nozīmē, 

ka priekšlikums NAV iesniegts. 

 

1.4.3. Sūdzību iesniegšana 

Ja uzskatāt, ka iesniegšana nav izdevusies elektroniskās iesniegšanas sistēmas 

kļūmes dēļ, jums nekavējoties jāiesniedz sūdzība, vēršoties Dalībnieku portāla 

palīdzības dienestā, paskaidrojot apstākļus un pievienojot priekšlikuma kopiju. 

Sūdzību iesniegšanas kārtība saistībā ar citiem iesniegšanas aspektiem ir 

izskaidrota informācijā, ko saņemat elektroniskās apmaiņas sistēmā (sk. 
Dalībnieku portāla sadaļu "My Area"). 
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2. NOVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI 

Visi priekšlikumi, ko Chafea saņem elektroniskās iesniegšanas sistēmā, tiek 
vērtēti vairāku līmeņu procesā, pārbaudot to atbilstību vairākām uzaicinājumā 

minētajām kritēriju kategorijām, proti, piemērotības, izslēgšanas, atlases un 

piešķiršanas kritērijiem. 

Priekšlikumi tiek vērtēti, ievērojot stingru konfidencialitāti. 

Pēc priekšlikuma iesniegšanas Chafea nesazināsies ar iesniedzēju līdz brīdim, 

kamēr priekšlikums būs izvērtēts, izņemot šādos gadījumos: 

 ja Chafea ir jāsazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai precizētu, piemēram, 

atbilstības aspektus vai lai lūgtu papildu informāciju par kādu citu 

priekšlikuma daļu, ņemot vērā ES Finanšu regulas un tās piemērošanas 

noteikumu attiecīgos nosacījumus (paskaidrojumus var lūgt, lai labāk 

izprastu iesniegto priekšlikumu vai apliecinošo dokumentu elementus; 
tomēr paskaidrojumi nevar būt tādi, kas rada būtiskas izmaiņas 

priekšlikumā); 

 ja pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību par iesniegšanas procedūru 

(sk. 1.4.3. punktu). 

 

2.1. Novērtēšanas procesa pārskats  

Visi kritēriji un obligātie apliecinošie dokumenti ir norādīti uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus vienas dalībvalsts programmām. Rūpīgi iepazīstieties ar šiem 

kritērijiem! Priekšlikumi, kas neatbildīs kādam no šiem kritērijiem, konkrētajā 

novērtēšanas procesa posmā tiks izslēgti. Papildu informācija par piešķiršanas 
kritērijiem ir sniegta VII pielikumā. 

 

2.2. Rezultāti  

Pēc novērtēšanas visus atbilstīgos priekšlikumus sarindo pēc kopējā piešķirto 

punktu skaita. Līdzfinansējuma saņemšanai ir derīgi tikai priekšlikumi, kas atbilst 

visām robežvērtībām. Līdzfinansējumu piešķirs visaugstāk ierindotajam 
priekšlikumam vai priekšlikumiem atkarībā no pieejamā budžeta. 

Atsevišķs sarindotu priekšlikumu saraksts tiks izveidots attiecībā uz katru 

prioritāro tematu, kas minēts attiecīgajā aicinājumā. 

Turklāt tiks sastādīts arī rezerves priekšlikumu saraksts, kas tiktu izmantots 

gadījumā, ja gada laikā būtu pieejamas papildu apropriācijas. 
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PIELIKUMI 

I pielikums. Pieteikuma veidlapas A daļa — anotētā versija 

II pielikums. Pieteikuma veidlapas B daļa — veidne  

III pielikums. Metodiskie ieteikumi ieņēmumu ex-post aprēķināšanai 

IV pielikums. Informācija par pārstāvību 

V pielikums. Veidlapa par finansiālo spēju 

VI pielikums. Budžeta iedalījums atbilstoši darbībām 

VII pielikums. Papildinformācija par piešķiršanas kritērijiem 
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I pielikums. Pieteikuma veidlapa. A daļa (anotētā versija) 
Vienas dalībvalsts programmas. Norādes pieteikumu iesniedzējiem  

tādu informācijas un veicināšanas pasākumu līdzfinansēšanai, kurus īsteno iekšējā tirgū vai trešās valstīs 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0 1. lpp. no 7  Pēdējo reizi saglabāts 2016. gada janvārī 

. 

 
 
 
 
 
 

Lauksaimniecības produktu veicināšana 
 

Uzaicinājums: 

Temats: 

Pasākuma veids: 

Priekšlikuma numurs: 

Priekšlikuma akronīms: 
 

 

 

Saturs  

Sadaļa Nosaukums Pasākums 

1. Vispārīga informācija  

2. Administratīvā informācija par programmu iesniedzējām organizācijām  

3. Priekšlikuma budžets  

4. Informācija par pasākumu  

 

Norādes veidlapas aizpildīšanai 

Administratīvās informācijas veidlapas aizpildāmas par katru priekšlikumu; to dara, izmantojot tiešsaistes 
iesniegšanas sistēmā pieejamās veidnes. Daži datu lauki ir aizpildīti jau iepriekš, balstoties uz 
iepriekšējiem iesniegšanas vedņa soļiem.  
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1. Vispārīga informācija 

Uzaicinājuma 

identifikators 

 Pasākuma veids  

Temats  Akronīms  

Priekšlikuma 

nosaukums 

   

Ilgums mēnešos    

    

Izvēles atslēgvārdi    

 

Kopsavilkums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikušās rakstzīmes 2000 

  

Ne vairāk kā 200 rakstzīmes (ieskaitot atstarpes)  

Pasākuma ilgums, kas norādīts pilnos mēnešos: 12-24-36 mēneši 

Ierakstiet atslēgvārdus, kas raksturo priekšlikumu (ne vairāk kā 200 rakstzīmes, ieskaitot 

atstarpes) 

Īss kopsavilkums (ne vairāk kā 2000 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes, angļu valodā), kurā nepārprotami norāda: 

• saistību ar tematu;  

• priekšlikuma mērķus, kas saistīti galvenokārt ar veicināto produktu tirdzniecību/eksportu/patēriņu un/vai 

informētības līmeni par veicinātajiem produktiem mērķa grupās; 

• kā tiks sasniegti mērķi (stratēģija, darbību apraksts, mērķa valstis un mērķa grupas); 

• priekšlikuma kopējo budžetu. 

 

Kopsavilkums tiks izmantots kā īss priekšlikuma apraksts komunikācijas nolūkos. 

• Neiekļaut konfidenciālu vai personīgu informāciju, kā arī sensitīvu komercinformāciju. 

• Izmantot vienkāršu drukātu tekstu, izvairoties no speciālām rakstzīmēm. 
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Apliecinājumi* 

Tālāk minētajos apliecinājumos "koordinators" ir galvenais partneris attiecībā uz projektiem, ko 

iesniegušas vairākas programmu iesniedzējas organizācijas. Ja priekšlikumus iesniegusi viena 

programmu iesniedzēja organizācija, šos pašus apliecinājumus sniedz organizācija, kas iesniegusi 

priekšlikumu. 

Koordinators ir atbildīgs tikai par tās informācijas pareizību, kas attiecas uz tā organizāciju. Katra 

programmu iesniedzēja organizācija ir atbildīga par tās informācijas pareizību, kas attiecas uz šo 

organizāciju, kā norādīts tālāk. Ja priekšlikums tiek izvēlēts ES finansējuma piešķiršanai, 

koordinatoram un katrai sekmīgajai programmu iesniedzējai organizācijai vajadzēs sniegt 

atsevišķu apliecinājumu šajā jautājumā. 

1) Tikai priekšlikumiem, ko iesniegušas vairākas programmu iesniedzējas organizācijas: 
koordinators apliecina, ka ir ieguvis visu programmu iesniedzēju organizāciju nepārprotamu 
piekrišanu savai dalībai un šā priekšlikuma saturam. 

□ 

2) Šajā priekšlikumā ietvertā informācija ir pareiza un pilnīga. □ 

3) Koordinators apstiprina, ka savas organizācijas uzdevumā ir veicis finansiālās spējas pašu 
pārbaudi un ir saņēmis katras programmu iesniedzējas organizācijas apstiprinājumu par to, ka 
tās ir veikušas tādu pašu pārbaudi, vietnē 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html, 
ja vien koordinators vai kāda cita programmu iesniedzēja organizācija nav atbrīvoti no šīs 
pārbaudes veikšanas tāpēc, ka tie ir publisko tiesību subjekti Direktīvas 2014/24/ES 2. panta 
1. punkta 4) apakšpunkta izpratnē. 

□ 

 

4) Ar šo koordinators apliecina, ka gan paša struktūra, gan katra programmu iesniedzēja 
organizācija ir apstiprinājusi, ka: 

 

- gadījumā, ja tā saņems darbības dotāciju no kādas ES programmas, tā nepieprasīs segt šā 
pasākuma netiešās izmaksas par konkrēto gadu, uz kuru attieksies darbības dotācija; 

□ 

- tā pilnībā atbilst izslēgšanas un piemērotības kritērijiem, kas noteikti konkrētajā uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus; 

□ 

- tai ir nepieciešamie tehniskie un finanšu resursi, lai efektīvi īstenotu pasākumu; □ 

- tā nesaņem ES finansējumu kādam no priekšlikumā aprakstītajiem informācijas un 
veicināšanas pasākumiem; 

□ 

- tās ir priekšlikumā minētās nozares vai produkta reprezentatīvas organizācijas un izpilda 

noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. panta 1. punktā vai 

1. panta 2. punktā; 

□ 

- tā nesaņem un nesaņems nekādu finansiālu ieguldījumu no kādas trešās puses, lai 

līdzfinansētu tā pasākuma īstenošanu, kuram tā varētu saņemt dotāciju saskaņā ar šo 

uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. 

□ 

  

5) Koordinators apstiprina, ka priekšlikums attiecas tikai uz atbilstīgiem produktiem un 
shēmām, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. pantā. 

□ 

6) Koordinators apstiprina, ka priekšlikums atbilst ES tiesību aktiem, ar ko regulē attiecīgos 
produktus un to tirgvedību, kā arī īpašiem nosacījumiem, ja pasākums vērsts uz iekšējo tirgu, 
kā aprakstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 3. panta 1. punktā. 

□ 

7) Koordinators apstiprina, ka informācijas un veicināšanas pasākumus īstenos 
izpildstruktūra(-as), kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 13. pantā, kura(-as) tiks izvēlēta(-
as) pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas, nodrošinot izdevīgāko piedāvājumu un izvairoties 

□ 
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no interešu konflikta. 

8) Koordinators apstiprina, ka — gadījumā, ja programmu iesniedzējas organizācijas ierosina 
īstenot atsevišķas priekšlikuma daļas, — tām ir vismaz triju gadu pieredze saistībā ar 
informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanu. Tāpat tas apstiprina, ka ar šādām 
darbībām saistītās izmaksas nepārsniegs parastos tirgus izcenojumus. 

□ 

9) Koordinators apstiprina, ka tiks ievēroti noteikumi par izcelsmes norāžu un preču zīmju 
izrādīšanu, kas minēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 II nodaļā. 

□ 

10) Koordinators apstiprina, ka — gadījumā, ja pasākumā sniegtais vēstījums ir saistīts ar 
informāciju par ietekmi uz veselību — šo vēstījumu pieņem valsts iestāde, kas ir atbildīga par 
sabiedrības veselību mērķa valstī, vai tas atbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 pielikumam, ja 
pasākums tiek īstenots iekšējā tirgū. 

□ 

 
* Saskaņā ar 131. pantu 2012. gada 25. oktobra Finanšu regulā par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.), un 145. pantu tās piemērošanas noteikumos (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.), kā arī 
saskaņā ar īpašiem noteikumiem, kas piemērojami informācijas un veicināšanas pasākumiem (Komisijas Deleģētā regula (ES) 
2015/1829), programmu iesniedzējām organizācijām, kuras ir devušas nepatiesus apliecinājumus, var piemērot administratīvas un 
finansiālas sankcijas atbilstoši konkrētiem nosacījumiem.  

 
Personas datu aizsardzība 

Vērtējot dotācijas pieteikumu, tiks veikta personas datu (piem., vārda un uzvārda, adreses un CV) 
apstrāde (piem., reģistrēšana); tos apstrādās saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu 
apriti. Ja nav norādīts citādi, atbildes uz šajā veidlapā uzdotajiem jautājumiem, kā arī jebkuri norādāmie 
personas dati ir vajadzīgi, lai novērtētu dotācijas pieteikumu saskaņā ar uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus specifikācijām, un šie dati tiks apstrādāti vienīgi šim mērķim. Sīkāka informācija par 
personas datu apstrādes mērķi un līdzekļiem, kā arī informācija par tiesību izmantošanu ir sniegta 
paziņojumā par konfidencialitāti. Fiziskas personas var jebkurā laikā Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam iesniegt sūdzību par to personas datu apstrādi.  

Personas datus var reģistrēt Eiropas Komisijas Agrīnās konstatācijas un izslēgšanas sistēmā (EDES) saskaņā 
ar ES Finanšu regulas 105.a un 108. panta noteikumiem un attiecīgajiem piemērošanas noteikumiem.  

 

2. Administratīvā informācija par programmu iesniedzēju(-ām) 
organizāciju(-ām) 

PIC kods Juridiskais nosaukums   
Īsais nosaukums:    
Organizācijas adrese:   

Iela 
   

Pilsēta    

Pasta indekss    

Valsts    

Vietne    

Organizācijas veids, kā minēts Regulas Nr. 1144/2014 7. pantā:    norāda obligāti 

  profesionālā vai starpnozaru profesionālā organizācija, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī 

  ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienība 

  lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūra 

 

Departamenti, kas veic piedāvāto darbu 

1. departaments    
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Departamenta nosaukums  
 

          Adrese — tāda pati kā programmu 
iesniedzējai organizācijai 

  
 
 
 

    
Iela    

    

Pilsēta     
    

Pasta indekss    
    

Valsts    

 
Par priekšlikumu atbildīgā persona 
Administratīvās informācijas veidlapā kontaktpersonu vārds, uzvārds un e-pasts ir tikai lasāmā režīmā, šeit var labot tikai papildu 
informāciju. Lai nodrošinātu kontaktpersonu piekļuves tiesības un pamata kontaktinformāciju, atgriezieties iesniegšanas vedņa 
4. solī un saglabājiet izmaiņas. 

Uzruna   Dzimums  O 
Vīrietis 

O Sieviete 

     

Vārds   Uzvārds   
     

E-pasts     

  

Amats 
organizācijā 

 
 

   

     

Departaments     
     

  
         Adrese — tāda pati, kā programmu iesniedzējai 
organizācijai 
 

   

Iela      
  

 
 

   

Pilsēta  Pasta indekss   
     

     
Valsts     

     

Vietne 
    

 
     

Tālrunis   Tālrunis Nr. 2  Fakss  
     

Citas kontaktpersonas 

Vārds Uzvārds E-pasts Tālrunis 

    

    

  
 

 

 

 

Norādiet ielas nosaukumu un numuru. 
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Vienas dalībvalsts programmas. Norādes pieteikumu iesniedzējiem  

tādu informācijas un veicināšanas pasākumu līdzfinansēšanai, kurus īsteno iekšējā tirgū vai trešās valstīs 
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3. Priekšlikuma budžets 

Visas izmaksas jānorāda EUR. 

 

1 - Programmu iesniedzējas organizācijas no dalībvalstīm, kas saņem finanšu palīdzību, ir tiesīgas uz ne vairāk kā 5 % atlīdzināšanas likmi attiecībā uz izvēlēto tematu. 

2 - Ja konkrēta programmu iesniedzēja organizācija lūdz ES ieguldījumu, kas pārsniedz EUR 750 000, ir jāiesniedz apstiprināta ārējā revidenta sagatavots revīzijas apliecinājums. Tajā apliecina pēdējā 
pieejamā finanšu gada kontus. Šī prasība neattiecas uz programmu iesniedzējām organizācijām, kurām ir valsts tiesību subjekta statuss Direktīvas 2014/24/ES 2. panta 1. punkta 4) apakšpunkta nozīmē. 

3 - Lūgtā dotācija nevar būt lielāka par maksimālo ES ieguldījumu. 

Dalībnieks Valsts 
(A) Tiešās 
personāla 
izmaksas 

(B) Tiešās 
apakšlīgumu 
izmaksas 

(C) Citas tiešās 
izmaksas 

(D) Netiešās 
izmaksas (4 % no 
A) 

Kopējās 
izmaksas 

Atlīdzināšanas 
likme, %1 

Maksimālais ES 
ieguldījums 

Lūgtā dotācija2, 

3 

Pasākuma 
radītie 
ienākumi 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )  (h) (i) 

                      

                      

Kopā             
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4. Informācija par pasākumu 

Mērķa valsts(-is)    

Rūpīgi izvēlieties vienu vai vairākas mērķa valstis, kas ir atbilstīgas izvēlētajam tematam. Attiecīgajam tematam 
atbilstīgo mērķa valstu saraksts ir pieejams uzaicinājuma lapā.  

Vai pasākums veicina kādu no šīm ES vai valstu kvalitātes shēmām?  

 Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, vīnu vai stipro alkoholisko dzērienu 
ES kvalitātes shēmas 

 Bioloģiskās ražošanas metode  

 Tālākajiem ES reģioniem raksturīgu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu logotips  

 Valsts kvalitātes shēmas  

 Pasākums neveicina nevienu iepriekš minēto shēmu 

  

 Produkti, ko veicina vai izmanto, lai demonstrētu veicināto shēmu 

Sīkāki paskaidrojumi par dažādajām produktu kategorijām ir pieejami norādēs par pieteikumu. 

 

 

Pielikumi 

- Informācija par juridisku personu 

- Informācija par pārstāvību 

- Informācija par finansiālo spēju  

- Revīzijas ziņojums (programmu iesniedzējām organizācijām, kas lūdz dotāciju > EUR 750 000 apmērā) 

- Identisks B daļas teksts angļu valodā 

- Budžeta iedalījums atbilstoši darbībām 

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlieties vienu vai vairākas mērķa 

valstis. 

Izvēlieties vienu vai vairākas produktu kategorijas. 
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II pielikums. Pieteikuma veidlapa. B daļa (veidne) 

Vienas dalībvalsts programmas. Norādes pieteikumu iesniedzējiem  

tādu informācijas un veicināšanas pasākumu līdzfinansēšanai, kurus īsteno iekšējā tirgū vai trešās valstīs 
 

1. lpp. no 2 
2016. gada janvāris 

Pasākuma nosaukums 

1. Programmu iesniedzējas(-u) organizācijas(-u) apraksts 

 

 

2. Produkti/shēmas un tirgus analīze 

 

 

3. Pasākuma mērķi 

 

 

4. Pasākuma stratēģija 

 

 

5. Pasākuma ES dimensija 

 

 

6. Darbību apraksts un budžeta pozīciju analīze 

 
 
Darbību apraksta veidne: 
Darbības nosaukums 

 

Konkrētie mērķi 
 

Darbības apraksts 
 

 1. GADS 2. GADS 3. GADS 

Nodevumi    

Budžeta analīze    

Īstenošana  
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7. Rezultātu mērīšana un pasākuma novērtēšanas rādītāji 

 

 

8. Pasākuma organizācija un vadības struktūra 

 

 

9. Papildinformācija 
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III pielikums. Metodiskie ieteikumi ieņēmumu ex-post aprēķināšanai 

 
Tālākie ieteikumi jāņem vērā, vērtējot veicināšanas programmas rezultātus. Tomēr ir 
jānodrošina saskaņotība starp programmas beigās veiktā novērtējuma rezultātiem un 
programmas sākumā izvirzītajiem mērķiem. Tāpēc, izstrādājot programmas priekšlikumu, 
ņemiet vērā šos ieteikumus saistībā ar (ietekmes) mērķu noteikšanu un tirgus analīzi. 

Ekonomiskā ietekme 
 
Veicināšanas programmas paredz ekonomisku atdevi. Tomēr, tā kā veicināšanas pasākumus īsteno 
komplicētā vidē, ir sarežģīti noteikt to patieso ekonomisko ietekmi. Ja vienkārši salīdzina ekonomikas 
parametrus pirms un pēc kampaņas, netiek ņemti vērā ārējie ietekmējošie mainīgie aspekti. Tāpēc, lai 
veicināšanas kampaņas patieso ietekmi atšķirtu no citiem ietekmējošiem mainīgajiem, piemēram, 
tirgus tendencēm vai krīzes, ienākuma aprēķināšanai būtu jāizmanto bāzes līnija. Ar "bāzes līniju" 
novērtē, kas notiktu, ja veicināšanas programma netiktu īstenota. Savukārt ietekmi aplēš, bāzes līnijas 
scenāriju salīdzinot ar novērotajiem datiem. Šāda novērtējuma rezultāts ir jāizsaka EUR.  

Šo bāzes līniju var izveidot dažādi. Šeit aprakstītas divas vienkāršas un intuitīvas metodes. Šim 
mērķim varētu būt piemērotas arī citas metodes, lai gan būtu jāpamato, kāpēc bāzes līnijas scenārija 
izveidošanai ir izvēlēta konkrētā metode. 

1) Vēsturiskā tendence 
Ja nozīmīgi ilgā laika posmā attiecībā uz produktu ir novērota stabila tirgus tendence, var 
paredzēt, ka tā saglabāsies, un var izmantot to kā bāzes līniju. Šajā gadījumā bāzes līniju Q 
var veidot, projicējot tirgus tendenci starp 1. laiku (S1) un 2. laiku (S2) līdz 3. laikam (Q). Pēc 
tam novēroto situāciju 3. laikā (S3) var koriģēt saistībā ar tendenci, atskaitot Q no S3, lai 
noteiktu programmas ietekmi. Kā jau iepriekš minēts, lai varētu izmantot šo metodi, tirgus 
tendencei ir jābūt stabilai; šī metode nav piemērota ļoti svārstīgiem tirgiem. 

 
2) Atšķirību atšķirības analīzes metode (difference-in-differences,DiD) 

Daudzos gadījumos tirgus tendences nav stabilas. Īstenojot citu pieeju, bāzes līnijas scenārija 
identificēšanai izmanto salīdzināmu produktu. Tālāk dotajā attēlā parādīta bāzes līnija, kas 
izveidota, izmantojot atšķirību atšķirības analīzes metodi jeb DiD metodi. Salīdzināms 
produkts (būtu jāpamato, kāpēc konkrētais produkts ir salīdzināms) parāda konkrētu tirgus 
tendenci (S1 līdz S2). Bāzes līnijas scenāriju (Q) var veidot, projicējot šo tirgus tendenci 
attiecībā uz situāciju pirms attiecīgā produkta veicināšanas kampaņas īstenošanas (P1). 
Salīdzinot situāciju, kas novērota pēc kampaņas īstenošanas (P2), un bāzes līniju, var 
aprēķināt kampaņas ietekmi, vienlaikus ņemot vērā tirgus tendences. 
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Ievērojiet abu iepriekš aprakstīto metožu komplementaritāti. Ja attiecībā uz produktu iepriekš 
ir novērota līdzīga tendence kā attiecībā uz veicināto/izpētīto produktu, varētu teikt, ka tas ir 
salīdzināms un piemērots tam, lai bāzes līniju veidotu, izmantojot DiD metodi. 

Programmas ienākumi ir pārdošanas pieaugums (EUR) programmas īstenošanas laikā. Ilgtermiņa 
ietekmi nevar ņemt vērā, jo novērtējums tiek veikts programmas beigās. 

Tāpat ieteicams iekļaut ienākumus no programmas ieguldījumiem. Tie jāaprēķina kā proporcija starp 
veicināto produktu pārdošanas vai eksporta pieaugumu programmas īstenošanas laikā (ienākumi) un 
ieguldījumu (kas ir vienāds ar kopējām programmas izmaksām). 

Ietekme uz informētību 
Informācijas programmu galīgais mērķis ir palielināt informētību. Lai noskaidrotu, cik liels cilvēku 
skaits ir guvis jaunas zināšanas, var veikt pētījumu, kura struktūra ir aprakstīta turpmāk. 

Tā kā lielākajā daļā gadījumu informatīva kampaņa aptver virkni tēmu un vēstījumu, informācijas 
saņemšanu nevar izmērīt, uzdodot vienu jautājumu. Drīzāk šim mērķim ir piemērota vairāku jautājumu 
metode. Var uzskatīt, ka persona ir labi informēta par vēstījumu/tēmu, ja tā zina atbildi uz tik daudziem 
šādiem jautājumiem, cik ir iepriekš proporcionāli noteikts. Tabulā sniegts testa piemērs, paredzot, ka, 
lai persona tiktu uzskatīta par zinošu, tai ir jāpārvar 2/3 slieksnis. 

PERSONA X Vēlamā 
atbilde 

Sniegtā 
atbilde PERSONA Y Vēlamā 

atbilde 
Sniegtā 
atbilde 

1. jautājums Jā Jā 1. jautājums Jā Jā 

2. jautājums Jā Jā 2. jautājums Jā Nē 

3. jautājums Nē Jā 3. jautājums Nē Nē 

Rezultāts 2/3 = sekmīgs rezultāts Rezultāts 1/3 = nesekmīgs rezultāts 

Persona X ir sekmīgi nokārtojusi testu, savukārt persona Y to nav nokārtojusi. Par ietekmi uz 
informētību liecina absolūtais to cilvēku skaita pieaugums, kuri ir sekmīgi nokārtojuši testu pēc 
kampaņas, salīdzinot ar laiku pirms kampaņas. Jautājumi jāformulē tā, lai atbildes varētu noteikt 
vienkārši. Jautājumiem jābūt arī reprezentatīviem attiecībā uz programmā iekļautajām tēmām un 
vēstījumiem. Cilvēkiem, kuri piedalās pētījumā, ir jāpārstāv mērķa grupa(-as). Salīdzinot pirms un pēc 
kampaņas veiktos pētījumus, ir jānoskaidro absolūtais to personu skaits, kuras ir ieguvušas jaunas 
zināšanas. 

Var izmantot arī citas izpētes metodes. Tomēr tās būtu pienācīgi jāpamato un ar tām būtu jāsasniedz 
tāds pats mērķis. 
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IV pielikums. Informācija par pārstāvību 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1144/2014 (turpmāk tekstā BA) 
7. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 (turpmāk tekstā DA) 1. pantu 
programmu iesniedzējām organizācijām ir jābūt reprezentatīvām attiecīgās nozares vai 
produkta organizācijām. Tālāk tabulā sniegts pārskats par to, kā pārstāvību var apliecināt. 

Minētie panti ir atrodami DA un BA. 

 

Organizācijas veids Pārstāvības kritēriji 

Profesionālā vai 
starpnozaru 
profesionālā 
organizācija, kas 
veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī vai ES 
mērogā 

Aptver 50 % no ražotāju skaita vai 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma 
vai produkta(-u) vērtības tirgū vai attiecīgajā nozarē 
(DA 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa) 

Starpnozaru organizācija, kuru atzinusi dalībvalsts 
(DA 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa) 

Grupas saskaņā ar ES kvalitātes shēmām: 50 % no pārdodamās produkcijas 
apjoma vai tā(to) produkta(-u) vērtības tirgū, kura(-u) nosaukums ir reģistrēts 
(DA 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts) 

Ražotāju 
organizācija(-as) vai 
ražotāju organizāciju 
apvienība 

Atzinusi dalībvalsts 
(DA 1. panta 1. punkta c) apakšpunkts) 

Lauksaimniecības 
un pārtikas nozares 
struktūra 

- Tās mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu par 
lauksaimniecības produktiem un to veicināšanu; 
- dalībvalsts tai uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
pienākumu šajā jomā;  
- tā ir veikusi uzņēmējdarbību vismaz divus gadus pirms dienas, kad publicēts 
uzaicinājums iesniegt priekšlikumus; 
- tās biedru vidū ir produktu vai nozares pārstāvji 
(BA 7. panta 1. punkta d) apakšpunkts) 

 
Aprakstiet, kādā veidā jūsu organizācija atbilst pārstāvības kritērijiem attiecīgajā dalībvalstī vai 
Savienības mērogā. Šajā sakarībā norādiet: 
- jūsu organizācijas veidu un statusu (piem., X un Y konsorcijs), vai to ir atzinusi dalībvalsts, nozares 
pārstāvjus utt., 
- informāciju par pārdodamo produkciju, eksportu, apgrozījumu, tirdzniecību, ražotāju skaitu utt. 
Norādiet atsauces uz savā pamatojumā minētās informācijas avotiem.  
 
Ja organizācija nav reprezentatīva atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem, pamatojiet, kāpēc, 
jūsuprāt, tā būtu jāuzskata par reprezentatīvu. Zemākas robežvērtības par iepriekš minētajām var tikt 
akceptētas, ja programmu iesniedzēja organizācija pierāda, ka pastāv īpaši apstākļi, tostarp 
pierādījumi par tirgus struktūru, kas attaisnotu programmu iesniedzējas organizācijas uzskatīšanu par 
reprezentatīvu attiecīgā(-o) produkta(-u) vai nozares pārstāvi (atkāpe no 50 % noteikuma (DA 1. panta 
2. punkts)). 
 
Ja priekšlikumu iesniedz vairākas programmu iesniedzējas organizācijas, visus aprakstus iekļauj vienā 
dokumentā. Informācija par katru programmu iesniedzēju organizāciju nevar būt garāka par 
2000 rakstzīmēm. 
 
 

40/52

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0003.01.LAV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1447670237333&uri=CELEX:32014R1144


CHAFEA – Finansiālās dzīvotspējas veidlapa

Valoda LV

Informācija par darbību un dalībnieku

Darbības nosaukums

Priekšlikums Nr. 

Dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums

Kopējais ES ieguldījums ES ieguldījums, kas piešķirts 
dalībniekam

Grāmatvedības informācija

Grāmatvedības perioda 
sākuma datums

Grāmatvedības perioda 
beigu datums

Grāmatvedības perioda ilgums
Naudas līdzekļu 
uzskaite

Jauna 
vienība

Reģistrācijas datums

Valūta € Euro Euro maiņas 
kurss

1
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CHAFEA – Finansiālās dzīvotspējas veidlapa

Pēdējo divu grāmatvedības gadu bilance

Aktīvi Valūtas vienības izteiksmē Euro izteiksmē

1. Parakstītais neapmaksātais kapitāls

2. Pamatlīdzekļi (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1. Nemateriālie pamatlīdzekļi

2.2. Materiālie pamatlīdzekļi

2.3. Finanšu aktīvi

3. Apgrozāmie līdzekļi (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2  + 3.3 + 
3.4)

3.1. Krājumi

3.2.1. Parādsaistības, kurām ir vairāk nekā gads

3.2.2. Parādsaistības viena gada ietvaros

3.3. Skaidrā nauda bankā un kasē 

3.4. Citi apgrozāmie līdzekļi

Aktīvu kopsumma (1 + 2 + 3)
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CHAFEA – Finansiālās dzīvotspējas veidlapa

Pēdējo divu grāmatvedības gadu bilance

saistības Valūtas vienības izteiksmē Euro izteiksmē

4. Kapitāls un rezerves (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1. Parakstītais kapitāls

4.2. Rezerves

4.3. No iepriekšējiem gadiem pārnestā peļņa un 
zaudējumi

4.4. Finanšu gadā pārnestā peļņa un zaudējumi +/-

5. Kreditori (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1. Ilgtermiņa parāds, kas nav saistīts ar banku

5.1.2. Ilgtermiņa parāds bankai

5.2.1. Īstermiņa parāds, kas nav saistīts ar banku

5.2.2. Īstermiņa parāds bankai

Saistību kopsumma (4 + 5)
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CHAFEA – Finansiālās dzīvotspējas veidlapa

Peļņas un zaudējumu pārskats par pēdējiem diviem grāmatvedības gadiem

Peļņas un zaudējumu pārskats Valūtas vienības izteiksmē Euro izteiksmē

6. Apgrozījums

7. Izmaiņas krājumos +/-

8. Citi pamatdarbības ienākumi

9.  Izejmateriālu un palīgmateriālu izmaksas

10. Citas pamatdarbības izmaksas

11. Personāla izmaksas

12. Pamatdarbības bruto peļņa (6 + 7 + 8 + 9 + 10 
+ 11)

13. Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums un 
korekcijas

14. Pamatdarbības neto peļņa (12 - 13)

15. Finanšu ienākumi un finanšu aktīvu vērtības 
korekcijas

16. Izmaksātie procenti

17. Līdzīgi izdevumi

18. Parasto darbību peļņa un zaudējumi (14 + 15 - 
16 - 17)

19. Ārkārtas ienākumi un izdevumi +/-

20.  Peļņas nodokļi +/-

21. Peļņa un zaudējumi finanšu gadā (18 + 19 - 
20)

Datums un dalībnieka galvenā grāmatveža vai personas ar līdzīgām pilnvarām paraksts
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CHAFEA – Finansiālās dzīvotspējas veidlapa
Tikai CHAFEA iekšējai lietošanai

Primārie kritēriji

Pašu kapitāls 1 Pašu kapitāls > 0,2 x Kopējais ES ieguldījums
Pašu kapitāls 0,2 x Kopējais ES ieguldījums

Pašu kapitāls 2 Pašu kapitāls > 0,2 x ES ieguldījums, kas 
piešķirts dalībniekam

Pašu kapitāls 0,2 x ES ieguldījums, kas piešķirts 
dalībniekam

Ratio 1 Izpilde >0,00

        

Sekundārie kritēriji

Ratio 2 Kapitāls un rezerves (bez parakstītā kapitāla) >0

Ratio 3 Peļņa un zaudējumi attiecīgajā gadā >0

Ratio 4 Finansiālā autonomija >0

        

Informācijai

Ratio 5 Pamatdarbības bruto peļņa >0

Aktīvu kopsumma = Saistību kopsumma
Aktīvu kopsumma Saistību kopsumma

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Valoda LV

Detalizēta budžeta tabula

Priekšlikuma akronīms Priekšlikuma 
identifikācija

Pozīcija Gads A. Tiešās personāla 
izmaksas

B. Tiešās izmaksas 
saistībā ar 

apakšlīgumu 
slēgšanu

C. Citas tiešās 
izmaksas KOPĀ

1. Projekta koordinēšana

Priekšlikuma iesniedzējas(-u) organizācijas(-u) personāla izmaksas

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Citas projekta koordinēšanas izmaksas

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

2. Stratēģija

Komunikācijas stratēģijas definīcija

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Kampaņas vizuālās identitātes definīcija

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Tirgus izpēte

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Cits

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

3. Sabiedriskās attiecības

Pastāvīgas sabiedrisko attiecību darbības (sabiedrisko attiecību birojs)

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Preses pasākumi

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ
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Pozīcija Gads A. Tiešās personāla 
izmaksas

B. Tiešās izmaksas 
saistībā ar 

apakšlīgumu 
slēgšanu

C. Citas tiešās 
izmaksas KOPĀ

4. Tīmekļa vietne, sociālie plašsaziņas līdzekļi

Tīmekļa vietnes izveidošana, atjaunināšana, uzturēšana

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Sociālie plašsaziņas līdzekļi (kontu izveidošana, regulāra informācijas ievietošana)

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Citi (mobilās aplikācijas, e-mācību platformas, tiešsaistes semināri utt.)

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

5. Reklāma

Iespieddarbi

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Televīzija

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Radio

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Tiešsaiste

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Ārtelpu pasākumi, kino

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

6. Saziņas līdzekļi

Publikācijas, materiālu komplekti plašsaziņas līdzekļiem, reklāmas prece

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Reklāmas videomateriāli

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ
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Pozīcija Gads A. Tiešās personāla 
izmaksas

B. Tiešās izmaksas 
saistībā ar 

apakšlīgumu 
slēgšanu

C. Citas tiešās 
izmaksas KOPĀ

7. Pasākumi

Stendi gadatirgos

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Semināri, darbsemināri, uzņēmumu sanāksmes, tirdzniecības/kulinārijas nodarbības (apmācība), pasākumi skolās

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Restorānu nedēļas

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Pasākumu sponsorēšana

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Mācību braucieni pa Eiropu

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Citi pasākumi

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

8. Noieta veicināšanas kampaņas tirdzniecības vietās

Degustācijas dienas

Gads 1

Gads 2

Gads 3

Citi pasākumi: noieta veicināšana mazumtirgotāju bukletos/publikācijās, reklāma tirdzniecības vietās, noieta veicināšana ēdnīcās

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

9. Citas aktivitātes

Citas aktivitātes

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

10. Rezultātu novērtēšana

Rezultātu novērtēšana

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

48/52

SAMPLE



Pozīcija Gads A. Tiešās personāla 
izmaksas

B. Tiešās izmaksas 
saistībā ar 

apakšlīgumu 
slēgšanu

C. Citas tiešās 
izmaksas KOPĀ

Tirdzniecības vietu netiešās izmaksas

Tirdzniecības vietu netiešās izmaksas (nedrīkst pārsniegt 4 % no tirdzniecības vietu tiešā personāla izmaksām)

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

Citas tirdzniecības vietu atbalsttiesīgas izmaksas

Citas tirdzniecības vietu atbalsttiesīgas izmaksas (revīzijas apliecinājumi, priekšfinansējuma nodrošinājums, neatgūstamais PVN)

Gads 1

Gads 2

Gads 3

KOPĀ

  

VISAS POZĪCIJAS 
KOPĀ Gads 1

VISAS POZĪCIJAS 
KOPĀ Gads 2

VISAS POZĪCIJAS 
KOPĀ Gads 3

PAVISAM KOPĀ

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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VII pielikums. Papildinformācija par piešķiršanas kritērijiem  

Kā minēts uzaicinājumā, pieteikuma B daļa palīdz novērtēt priekšlikuma atbilstību piešķiršanas 
kritērijiem. 

Precīzāk, katrs priekšlikums tiks novērtēts saskaņā ar tabulā norādītajiem kritērijiem un 
apakškritērijiem, un katram galvenajam piešķiršanas kritērijam ir noteikta arī robežvērtība. Vērtējot 
katru galveno piešķiršanas kritēriju, jāņem vērā turpmāk uzskaitītie apakškritēriji.  

 
KRITĒRIJS APAKŠKRITĒRIJS 

1.   Ieguldījums attiecībā uz 
vispārīgajiem un konkrētajiem 
mērķiem 

Maksimālais punktu skaits: 20 Robežvērtība: 14 

a) Ierosināto informācijas un 
veicināšanas pasākumu saistība 
ar prioritātēm, mērķiem un 
paredzamajiem rezultātiem, kas 
paziņoti atbilstīgi attiecīgajai 
tematiskajai prioritātei 

 Priekšlikums atbilst prioritātēm, mērķiem un paredzamajiem 
rezultātiem, kas paziņoti atbilstīgi attiecīgajai tematiskajai 
prioritātei. 

b) Ierosināto informācijas un 
veicināšanas pasākumu saistība 
ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 
2. pantā minētajiem 
vispārīgajiem un konkrētajiem 
mērķiem 

 Priekšlikuma mērķi ir saistīti ar vienu vai vairākiem mērķiem, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. panta a), b), c) vai 
d) apakšpunktā. 

c) Ierosināto informācijas un 
veicināšanas pasākumu saistība 
ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 
3. pantā minētajiem mērķiem 

 Ierosinātie vēstījumi akcentē vienu vai vairākas iezīmes, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 3. pantā. 

d) Programmas Savienības 
dimensija 

 Priekšlikumam ir Savienības dimensija gan attiecībā uz vēstījuma 
saturu, gan ietekmi. 
o Vēstījuma saturs: 

- galvenais Savienības vēstījums, Eiropas moto; 

- norāde uz Eiropu vispār, uz ES, KLP, ES tiesību aktiem, 
ES produktiem vai ES ražošanas standartiem; 

- informācijas izplatīšana, kā arī lauksaimnieciskās 
ražošanas metožu un produktu specifisko īpašību 
veicināšana, sevišķi attiecībā uz ES kvalitātes shēmām 
(pārtikas nekaitīgums, izsekojamība, autentiskums, 
marķēšana, uztura un veselības aspekti, dzīvnieku 
labturība, cieņa pret vidi un ilgtspējība, kā arī 
lauksaimniecības un pārtikas produktu raksturiezīmes, 
īpaši attiecībā uz to kvalitāti, garšu, daudzveidību vai 
tradīcijām). 

o Ietekme: 

- tvērums (piem., mērķa patērētāju/importētāju/pircēju 
skaits un/vai relatīvais īpatsvars; iekšējā tirgū — aptverto 
dalībvalstu skaits);  

- programmai ir labvēlīga ietekme uz citiem ES ražotājiem 
no to pašu produktu nozares. 

2.   Tehniskā kvalitāte  Maksimālais punktu skaits: 40 Robežvērtība: 24 

a) Analīzes kvalitāte (mērķa 
tirgu apraksts, problēmas, ar 
kurām saskaras citi ES 
konkurenti, patērētāju 
informētība utt.) 

 Analīzes pamatā ir spēkā esošie tirgus izpētes dati un/vai 
importa/eksporta rādītāji, kas minēti priekšlikumā. 
 Analīze norāda uz problēmām, kuras tiks risinātas, īstenojot 
priekšlikumu (piem., patēriņa samazināšanās vai maza patērētāju 
informētība par iekšējo tirgu, importa iespējas trešo valstu tirgos). 
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 Analīzē apraksta programmu iesniedzējas(-u) organizācijas(-u), 
citu ES piegādātāju, kā arī citu trešo valstu konkurentu 
konkurētspēju. 
 Analīzē norāda izplatīšanas kanālu struktūru un darbību. 
 Attiecībā uz trešo valstu tirgiem norāda importa nosacījumus, 
piemēram, tarifu un beztarifu šķēršļus. 

b) Programmas stratēģijas 
piemērotība, SMART mērķi, 
galvenie vēstījumi 

 Priekšlikuma mērķi atbilst tirgus analīzei. 
 Ar ierosināto stratēģiju tiek risinātas tirgus analīzē identificētās 
problēmas, un tā atbilst priekšlikuma mērķiem. 
 Stratēģija ir pielāgota visiem priekšlikuma mērķa tirgiem un 
mērķa grupām. 
 Priekšlikuma mērķi ir SMART — konkrēti, izmērāmi, 
sasniedzami, vērsti uz rezultātu un ar noteiktu termiņu. 
 Ierosinātā ieguldījuma līmeni attaisno paredzamie ienākumi 
(veicināšanas programmām) un/vai informētības palielināšanās 
(informācijas programmām). 
 Galvenie vēstījumi ir pielāgoti mērķa grupām. 

c) Skaidrs un izvērsts darbību 
apraksts 

 Darbības ir sīki aprakstītas, atbildot uz jautājumiem: kas, ko, kad, 
kur, kāpēc? 
 Darbību un nodevumu apraksta detalizācija ir pietiekami augsta, 
lai varētu aprēķināt darbību rentabilitāti. 
 Tabulā, kur budžets iedalīts atbilstoši darbībām, nav kļūdu; 
budžeta iedalījums atbilstoši darbībām ir saskaņots ar pieteikuma 
veidlapas A daļā norādīto budžetu. 

d) Atbilstoša darbību izvēle, 
ņemot vērā mērķus un mērķa 
grupas, papildināmība ar citām 
privātām vai publiskām 
darbībām, kas tiek veiktas 
mērķa tirgū 

 Ja priekšlikums tiks īstenots vienlaikus ar citām privātām vai 
publiskām kampaņām, tas ir veidots tā, lai radītu sinerģiju ar šīm 
citām kampaņām. 

e) Ierosināto novērtēšanas 
metožu un rādītāju kvalitāte 

 Novērtējums ietver pētījumu, kuru īstenojusi neatkarīga ārēja 
struktūra un kura mērķis ir novērtēt veicināšanas un informācijas 
pasākumu rezultātus. 

3.   Vadības kvalitāte Maksimālais punktu skaits: 10 Robežvērtība: 6 

a) Projekta organizācija un 
vadības struktūra 

 Vadības struktūra un darbinieku kompetence ir skaidri 
aprakstītas. 
 Uzdevumu sadale starp izpildstruktūrām un pieteikuma 
iesniedzējiem ir nepārprotami definēta. 
 Ja priekšlikumus ir iesnieguši vairāki pieteikuma iesniedzēji, 
dažādo partneru kompetence priekšlikuma īstenošanā ir 
nepārprotami definēta un atbilst to zināšanām un tehniskajām 
spējām. 
 Ir definēta iekšējā koordinācijas stratēģija attiecībā uz dažādo 
partneru un izpildstruktūru vadību. 
 Priekšlikuma finansējums ir skaidri aprakstīts gan attiecībā uz 
likviditātes nodrošināšanu, gan kopējo priekšlikuma finansējumu. 
Ja finansiālās dzīvotspējas pašu pārbaudē ir konstatēta zema 
finansiālā dzīvotspēja, ir izskaidrots, kādā veidā tiks nodrošināts 
pašu finansējums (piem., saņemot īpašas iemaksas no 
organizācijas biedriem saistībā ar projektu).  

b) Kvalitātes kontroles 
mehānismi un riska pārvaldība 

 Ir noteiktas atbilstošas procedūras izpildstruktūru un citu 
apakšuzņēmēju veiktā darba pārraudzībai. Tiks uzraudzīta gan 
nodevumu kvalitāte, gan spēja ievērot termiņu un iekļauties 
budžetā. 
 Ir apzināti galvenie riski, kas varētu apdraudēt projekta rezultātu, 
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un ir norādītas ietekmes mazināšanas darbības, kas būtu jāīsteno. 

4.   Rentabilitāte Maksimālais punktu skaits: 30 Robežvērtība: 18 

a) Līdzsvarots budžeta 
sadalījums attiecībā pret darbību 
tvērumu 

 Budžets ir efektīvi sadalīts dažādām darbībām. 
 Dažādām darbībām piešķirtais budžets ir pietiekami liels, lai 
varētu gūt efektīvu rezultātu atbilstoši aprakstītajai stratēģijai un 
rādītājiem. 

b) Aprēķināto izmaksu atbilstība 
un attiecīgs darbību apraksts 

 Darbību izmaksas ir samērīgas ar šo darbību aprakstu un 
tvērumu. 
 Individuālo darbību vienību izmaksas ir salīdzināmas ar 
parastajiem tirgus izcenojumiem. 

c) Personu/dienu reālas aplēses 
attiecībā uz darbībām, ko īsteno 
programmu iesniedzēja 
organizācija, tostarp projekta 
koordinācijas izmaksas 

 Pieteikuma iesniedzēja īstenotajām darbībām aplēsto cilvēkdienu 
skaits ir samērīgs ar to, kādā mērā tas iesaistās priekšlikuma 
īstenošanā. 

KOPĀ Maksimālais punktu skaits: 100 Robežvērtība: 62 

 

52/52


	Guide for applicants_LV.DOCX
	1. PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA
	1.1. Galvenie dokumenti
	1.2. SAGATAVOŠANĀS DARBĪBAS
	1.2.1. Pierakstieties Dalībnieku portālā, izmantojot savu ECAS kontu
	1.2.2. Reģistrējiet savu organizāciju Saņēmēju reģistrā

	1.3. PIETEIKUMS PASĀKUMAM
	1.3.1. Valodu režīms
	1.3.2. Vispārīgas norādes pirms priekšlikuma sagatavošanas
	1.3.3. Dažādu struktūru funkcijas un pienākumi
	1.3.4. Izvēlieties uzaicinājumu un tematu
	1.3.5. Pieteikuma veidlapa. A daļa: Administratīvā informācija
	1.3.6. Pieteikuma veidlapa. B daļa: Tehniska rakstura saturs
	1.3.7. Pielikumi

	1.4. Iesnieguma pabeigšana
	1.4.1. Iesniegšanas termiņš
	1.4.2. Apstiprinājums par saņemšanu
	1.4.3. Sūdzību iesniegšana


	2. NOVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI
	2.1. Novērtēšanas procesa pārskats
	2.2. Rezultāti

	PIELIKUMI
	I pielikums. Pieteikuma veidlapas A daļa — anotētā versija
	II pielikums. Pieteikuma veidlapas B daļa — veidne
	III pielikums. Metodiskie ieteikumi ieņēmumu ex-post aprēķināšanai
	IV pielikums. Informācija par pārstāvību
	V pielikums. Veidlapa par finansiālo spēju
	VI pielikums. Budžeta iedalījums atbilstoši darbībām
	VII pielikums. Papildinformācija par piešķiršanas kritērijiem


	Annex I-Application form Part A_LV.DOCX
	Lauksaimniecības produktu veicināšana
	Uzaicinājums:
	Temats:
	Pasākuma veids:
	Priekšlikuma numurs:
	Priekšlikuma akronīms:
	Saturs
	1. Vispārīga informācija
	Kopsavilkums
	Apliecinājumi*

	2. Administratīvā informācija par programmu iesniedzēju(-ām) organizāciju(-ām)
	4. Informācija par pasākumu
	Pielikumi

	Annex II-Application form Part B_LV.DOCX
	Annex III-Methodological suggestions for the ex-post calculation of returns_LV.DOCX
	Ekonomiskā ietekme
	Ietekme uz informētību

	Annex IV-Information on representativeness_LV.DOCX
	Annex V-Financial capacity form_LV.pdf
	Annex VI-Budget by activity_LV.pdf
	Annex VII-Additional information on award criteria_LV.DOCX



