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1. Ievads 

Šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt jums [pieteikumu iesniedzējiem] sagatavot sekmīgu projekta pieteikumu un 

saprast administratīvos un finanšu noteikumus, kas reglamentē Komisijas programmu valstu tiesnešu 

apmācību ES konkurences tiesību programmas ietvaros. 

Tajās esam centušies sīkāk paskaidrot iesniegšanas procesa tehniskos aspektus un sniegt norādījumus par 

to, kā aizpildīt dotācijas pieteikuma veidlapu un saistītos pielikumus, kas uzskaitīti uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus. 

Tāpēc, pirms sākt gatavot pieteikumu, aicinām jūs rūpīgi iepazīties ar šīm vadlīnijām. 

2. Vispārīgie noteikumi, kas reglamentē projektu dotācijas 

2.1. Kas var iesniegt pieteikumu?  

Komisija atbalsta projektus, kas rada Eiropas līmeņa pievienoto vērtību (skatīt arī uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus 2.1. sadaļu). Tādēļ, pirms iesniegt pieteikumu, jums vajadzētu apsvērt, vai jūsu projekta 

finansēšanai piemērotāki nebūtu valsts vai reģionāli finansējuma avoti, nevis ES finansējums. 

Saskaņā ar Regulas Nr. 1382/2013 7. pantu: 

 

1. Programma ir atvērta visām struktūrām un vienībām, kas likumīgi veic uzņēmējdarbību: 

a) dalībvalstīs; 

b) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībnieces 

saskaņā ar minēto līgumu; 

c) kandidātvalstīs, iespējamās kandidātvalstīs un valstīs, kas pievienojas Savienībai, saskaņā ar vispārējiem principiem 

un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri paredzēti attiecībā uz minēto valstu līdzdalību Savienības 

programmās, kas izveidota attiecīgos pamatnolīgumos, Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos nolīgumos. 

2. Uz peļņu orientētām struktūrām un vienībām ir piekļuve programmai vienīgi sadarbībā ar bezpeļņas organizācijām 

vai sabiedriskām organizācijām. 

3. Struktūras un vienības, kas likumīgi veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, kuras nav valstis, kas programmā piedalās 

saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, jo īpaši valstīs, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, var uz 

sava rēķina iesaistīties programmas pasākumos, ja tas kalpo minēto darbību mērķim. 

4. Komisija var sadarboties ar starptautiskām organizācijām, ievērojot attiecīgajā gada darba programmā noteiktos 

nosacījumus. Programma ir atklāti pieejama starptautiskām organizācijām, kas darbojas jomās, uz kurām attiecas 

programma saskaņā ar Finanšu regulu un attiecīgo gada darba programmu. 

2.2. Pieteikuma iesniedzējs  

Pieteikuma iesniedzējs jeb projekta attīstītājs var pieņemt lēmumu par partneru komandas izveidi. 

Atkarībā no šo partneru iesaistes pakāpes tie tiks klasificēti kā līdzsaņēmēji vai asociētie partneri. 

Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par projekta plānošanu un īstenošanu, kā arī par pieteikuma iesniegšanu. 

Pieteikuma iesniedzējs būs atbildīgs arī par projekta pārvaldīšanu kopumā, koordinēšanu, sadarbību ar 

Komisiju un budžeta pārvaldīšanu. Pieteikuma iesniedzējs būs vienīgais kontaktpunkts Komisijai, kā arī 

atbildēs par visu saziņu starp Komisiju un visiem projekta partneriem. 

Pieteikuma iesniedzējs darbosies kā koordinators un, ja tiks izraudzīts — kā saņēmējs, kas parakstīs 
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dotācijas līgumu. Veicot iepriekš minētos uzdevumus, tas uzņemas juridisko un finansiālo atbildību par 

projekta īstenošanu saskaņā ar dotācijas līguma noteikumiem. 

Ja dotācijas nolīgumā ir vairāki saņēmēji, tas jāparaksta vai nu visiem saņēmējiem, vai vienam saņēmējam 

dotācijas nolīgums ir jāparaksta visu līdzsaņēmēju vārdā. Viņš to var darīt tikai pēc tam, kad ir saņēmis 

nepieciešamās pilnvaras no līdzsaņēmējiem. Šī kārtība ir zināma kā "pilnvarojums". Viss dotētais 

finansējums tiks pārskaitīts uz šim nolūkam izraudzītā saņēmēja kontu, kurš būs atbildīgs par līdzekļu 

tālāku piešķiršanu projekta līdzsaņēmējiem. 

Tāpat pieteikuma iesniedzējam būs pienākums sniegt visus ziņojumus par projekta gaitu tā norises laikā un 

sagatavot Komisijas pieprasītos galīgos finanšu pārskatus un ziņojumus, ja vien viņš finanšu pārvaldību 

nebūs deleģējis citai organizācijai, kura darbojas kā koordinators. 

Konkrētos atbilstības kritērijus attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem skatīt uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus. 

2.3. Partneri un citas iesaistītās organizācijas 

1.3.2. Līdzsaņēmēji 

Līdzsaņēmējiem jābūt likumīgi reģistrētiem valstī, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir atbilstīga 

finansējuma saņemšanai. 

Līdzsaņēmēji ir organizācijas un iestādes, kuras sadarbībā ar pieteikuma iesniedzēju kā koordinatoru palīdz 

izstrādāt un īstenot projekta darbības, kopīgi veicot attiecīgos uzdevumus un izpildot finansiālās saistības. 

Pieteikuma iesniedzējs un visi līdzsaņēmēji būs dotācijas nolīguma ar vairākiem saņēmējiem puses, un 

tiem būs kopīga juridiskā un finansiālā atbildība par pienācīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu. 

Līdzsaņēmēja izmaksas ir atbilstīgās izmaksas finansēšanas nolūkos (skatīt 5. sadaļu) – tāpat kā pieteikuma 

iesniedzēja izmaksas. 

Tomēr visos gadījumos pieteikuma iesniedzējs būs vienīgais kontaktpunkts Komisijai, kā arī atbildīgs par 

Komisijas pieprasīto ziņojumu sniegšanu. 

Lai pierādītu savu dalību projektā, līdzsaņēmējiem, kad pieteikums tiek iesniegts, ir jāparaksta nodoma 

vēstule. Tiem ir jāizpilda un jāparaksta pieteikuma paketes attiecīgā veidlapa (partnera deklarācijas 

veidlapa). Līdzsaņēmēji var arī parakstīt pilnvaru, ar kuru pilnvaro pieteikuma iesniedzēju noslēgt ar 

Komisiju dotācijas līgumu un saņemt dotācijas maksājumu, ja attiecīgais projekts tiek izraudzīts. Dotācijas 

nolīgumu var parakstīt arī visi līdzsaņēmēji, bet maksājumus saņemt varēs tikai viens no tiem. 

 

Visi līdzsaņēmēji ir kopīgi un solidāri atbildīgi par projekta īstenošanu saskaņā ar dotācijas nolīguma 

noteikumiem. Šī kopīgā juridiskā un finansiālā atbildība par projektu nozīmē arī to, ka organizācijām būs 

jāvienojas, kā tās sadarbosies. To parasti īsteno, noslēdzot partnerības nolīgumu attiecībā uz konkrēto 

projektu. Komisija neiesaistās šādā partnerības nolīgumā un nav arī tā puse. Lai arī Komisija atbalsta 

dažādus organizāciju pārvaldības modeļus, tomēr tā uzsver, ka šādu nolīgumu noteikumi nedrīkst būt 

diskriminējoši un tiem jāatbilst valsts juridiskajām prasībām un dotācijas nolīgumam, kas reglamentē 

attiecīgā projekta īstenošanu. Jāatzīmē, ka nesakritības gadījumā dotācijas nolīguma noteikumi prevalē pār 

jebkuru citu starp partnerības dalībniekiem noslēgto nolīgumu. 

 

UZMANĪBU! Ņemot vērā to, ka visiem līdzsaņēmējiem ir kopīga juridiskā un finansiālā atbildība, daži no 

pieteikuma veidlapā pievienotajiem pielikumiem būtu jāiesniedz visiem līdzsaņēmējiem. Sīkāku 
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informāciju skatīt kontroljautājumu sarakstā pieteikuma iesniedzējiem. 

2.3.2. Asociētie partneri 

Trešās puses, kuras vai nu neatbilst pieteikuma iesniedzēja vai līdzsaņēmējas organizācijas kritērijiem vai 

kurām netiks radītas izmaksas, var piedalīties projektā kā asociētie partneri. 

Asociētie partneri var būt, piemēram, organizācijas no tādām valstīm, kuras nav atbilstīgas finansējuma 

saņemšanai, bet kuru dalība projektā ir pamatota, vai organizācijas, kuras veiks darbības, kas ir tieši 

saistītas ar projektu un bez finansiālas ietekmes (piemēram, atbalstot pieteikuma iesniedzēju, nodrošinot 

kontaktus vai atļaujot izmantot savas telpas par brīvu). 

Ja to dalība projektā rada izmaksas (piemēram, ceļa un uzturēšanās izdevumus), tad tām jābūt izmaksām, 

kas radušās pieteikuma iesniedzējam vai līdzsaņēmējam. 

Asociētie partneri var veikt finansiālu ieguldījumu projektā. Tas jānorāda pieteikumā
1
. 

Asociētajiem partneriem, kad pieteikums tiek iesniegts, ir jāparaksta nodoma vēstule. Ja asociētais 

partneris vēlas līdzfinansēt projektu, tad šā finansiālā ieguldījuma apmērs būtu jāatspoguļo nodomu 

vēstulē un budžeta projektā. 

Pieteikuma iesniedzējs un līdzsaņēmēji ir atbildīgi par asociēto partneru darbībām, jo to dalība ir daļa no 

projekta priekšlikuma un vēlāk būs daļa no dotācijas nolīguma nosacījumiem. 

2.4. Kāda veida projektus Komisija var finansēt? 

Katru gadu pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus Komisija atvēl līdzekļus ievērojamam skaitam 

projektu. Valstu tiesnešu mācību ES konkurences tiesību programmas ietvaros tiks atvēlēti līdzekļi 

projektiem, kuros sasniedz mērķus un kuri atbilst prioritātēm, kas noteiktas uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs rūpīgi iepazīstaties ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai 

identificētu Komisijai svarīgās jomas. 

Par vienu projektu atļauts iesniegt tikai vienu dotācijas pieteikumu, un tas būtu jāiesniedz pieteikuma 

iesniedzējam. Katra organizācija var iesniegt pieteikumus par vairākiem projektiem, un šos pieteikumus 

Komisija vērtēs atsevišķi. Nav noteikts ierobežojums organizācijām piedalīties partnera vai pieteikuma 

iesniedzēja statusā vairāk nekā vienā projektā, kuriem finansējums pieprasīts viena un tā paša uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus ietvaros. 

Lai izstrādātu projektu, kas ir inovatīvs un rada pievienoto vērtību, pirms pieteikuma iesniegšanas 

pieteikuma iesniedzējam un partnerorganizācijām būtu jāiepazīstas ar jau paveikto darbu un zināšanu 

pašreizējo kopumu konkrētajā jomā. Projektiem, kuros tikai tiek atkārtoti iepriekšējie projekti un kuros nav 

ņemtas vērā esošās zināšanas, Komisija savā vērtējumā piešķirs mazāku punktu skaitu. 

Dotācijas var piešķirt, lai atbalstītu pasākumus, kurus īsteno institūcijas, kas veicina tiesisko 

sadarbību un / vai nodrošina valstu tiesnešu mācības ES konkurences tiesību jomā un veicina viņu 

                                                 
1
 Šī summa var projekta gaitā mainīties, bet jebkurš tās palielinājums / samazinājums ietekmēs arī kopējo 

Komisijas piešķirto summu. 
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savstarpējo sadarbību, tostarp, piemēram: 

 konferenču, semināru, simpoziju vai sanāksmju organizēšana valstu tiesnešiem ES 

konkurences tiesību jomā; 

 īstermiņa vai ilgtermiņa mācības ES konkurences tiesību jautājumos kā daļa no valstu 

tiesnešu vai tiesu iestāžu darbinieku studiju programmām (sākotnējām vai padziļinātām); 

 apmaiņas programmas dažādu valstu tiesnešu vidū; 

  sadarbība, tostarp sadarbības tīklu un/vai datubāzu izveidošana un / vai uzturēšana, starp 

tiesu iestādēm vai citām publiskām un privātām institūcijām, kas veicina un pārrauga, lai 

valstu tiesneši atbilstoši piemēro ES konkurences tiesību aktus. 

SPĒKĀ UZAICINĀJUMIEM LAIKPOSMĀ NO 2014. GADA LĪDZ 

2020. GADAM 

 

3. Komisijas finansējuma finanšu aspekti 

3.1. Finanšu noteikumi, kas reglamentē dotācijas 

Projekta finansējums balstās uz līdzfinansējuma principu. Ar programmu piešķirtās dotācijas nedrīkst segt 

visus projekta izdevumus. 

 ES finansiālā ieguldījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 80 % no projekta kopējām atbilstīgām izmaksām 
(skatīt 5. sadaļu) . 
 

Līdz ar to vismaz 20 % no kopējām atbilstīgām izmaksām ir jāsedz pieteikuma iesniedzējam un / vai 

līdzsaņēmējiem un asociētajiem partneriem. Šo ieguldījuma daļu nedrīkst finansēt no ES budžeta. 

Šis līdzfinansējums jānorāda dotācijas pieteikuma veidlapā un visos saistītajos pielikumos (budžeta 

veidlapa, nodomu vēstule(-es) utt.). Līdzekļiem, kas jāiegulda pieteikuma iesniedzējam, ir jāatrodas 

pieteikuma iesniedzēja bankas kontā, un jebkuriem līdzekļiem, ko apsolījis kāds līdzfinansētājs vai 

asociētais partneris, jābūt atkarīgiem no tā, vai Komisija ir piešķīrusi dotāciju. Jebkādu papildu nosacījumu 

gadījumā ieguldījums tiks uzskatīts par nenodrošinātu. Tomēr attiecībā uz publisko iestāžu sniegtu 

līdzfinansējumu ir atļauts papildu nosacījums par atbilstību visiem attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. 

Iemaksas natūrā var norādīt budžeta veidlapas īpašā iedaļā, bet tās neņem vērā kā atbilstīgās izmaksas 

finansējuma nolūkā un tās nepieņem kā līdzfinansējumu, ja vien tās neietilpst Regulas 1382/2013 

7. apsvērumā norādītajā kategorijā. Tajā noteikts: "Savienībai būtu jāveicina mācību pasākumi par 

Savienības tiesību aktu īstenošanu, iesaistīto tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku algas, ko finansē 

dalībvalstu iestādes, uzskatot par atbilstīgām izmaksām vai līdzfinansējumu natūrā saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (6) ("finanšu regula")"
2
. 

Ja Komisijas piešķirtā summa ir mazāka par pieteikuma iesniedzēja norādīto summu, tad pieteikuma 

iesniedzējs ir atbildīgs par trūkstošās summas atrašanu vai arī par projekta kopējo izmaksu samazināšanu. 

                                                 
2 Attiecas tikai uz uzaicinājumiem, kas publicēti, sākot ar 2014. gadu. 
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Komisijas dotācijas piešķir tikai mērķiem, kas nav saistīti ar peļņas gūšanu, un projektiem nepārprotami 

jābūt tādiem, kas nav vērsti uz peļņas gūšanu. Jebkura peļņa tiks atskaitīta no pēdējā ES Komisijas veiktā 

maksājuma. Tomēr dotācijas, kas nepārsniedz EUR 60 000, ir atbrīvotas no noteikuma par peļņas 

negūšanu. 

Pieteikuma paketē būtu jāietver tāds budžeta aprēķins euro, kurā ienākumi un izdevumi ir līdzsvarā. 

 

Budžetā paredzētajās izmaksās nav jāiekļauj PVN, ja vien organizācija, kurai radīsies izmaksas, var atgūt 

PVN, kas samaksāts saistībā ar izmaksām par projektā izmantotajām precēm un pakalpojumiem. Publisko 

iestāžu samaksāto PVN drīkst segt no finansējuma, ja pasākums neietilpst attiecīgās publiskās iestādes 

parastās darbības tvērumā. 

 

Vispārīgais noteikums ir tāds, ka izraudzītie projekti tiks uzsākti, tiklīdz abas puses būs parakstījušas 

dotācijas nolīgumu. No finansējuma drīkst segt tikai tos izdevumus, kas radušies no projekta uzsākšanas 

dienas. Visas izmaksas, kas radušās pirms minētā datuma, nav atbilstīgas. 

Komisija nevar atlīdzināt nekādas izmaksas, kas radušās valstīs, kuras nav atbilstīgas. Atbilstīgās valstis ir 

norādītas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

 

Sīki noteikumi par izmaksu atbilstību atrodami šo vadlīniju 5. nodaļā. 

 

3.2. Maksājumu procedūras 

Vispārīgais noteikums ir tāds, ka līdzekļus piešķir divās daļās: 

- var izmaksāt priekšfinansējuma maksājumu līdz 50 % apmērā no piešķirtās dotācijas. Attiecīgā 

gadījumā to izmaksās pēc tam, kad abas puses būs parakstījušas dotācijas nolīgumu, trīsdesmit 

kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad Komisija būs saņēmusi priekšfinansējuma maksājuma 

pieprasījumu
3
. Ja šis termiņš ir pagājis un maksājums nav veikts, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 

saņemt procentus, ko aprēķina un uzskaita automātiski kā atsevišķu maksājumu; 

- noslēguma maksājumu, t.i., izmaksā piešķirtās dotācijas atlikušo summu. To izmaksās pēc tam, kad 

Komisija būs saņēmusi un apstiprinājusi gan noslēguma ziņojumu
4
 gan noslēguma maksājuma 

pieprasījumu
5
. 

Tomēr ņemiet vērā, ka Komisija, pamatojoties uz individuālu riska novērtējumu, var: 

- samazināt priekšfinansējuma procentuālo daļu, 
- ieviest starpposma maksājumu, vai 

- pieprasīt pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu finansiālās garantijas priekšfinansējuma maksājuma 

apmērā līdz brīdim, kad tiek veikts noslēguma maksājums. 

Attiecīgā gadījumā šos papildu nosacījumus nosūta pieteikuma iesniedzējam / koordinatoram kopā ar 

                                                 
3 Priekšfinansējuma maksājuma pieprasījumam jābūt vēstulei, kura datēta, parakstīta un nosūtīta pa pastu un kurā sniegta 

atsauce uz dotācijas nolīgumu numuru un HT numuru. Tajā skaidri jāpieprasa priekšfinansējuma maksājums un jānorāda 

kopējā pieprasītā summa euro. 
4 Noslēguma ziņojums ir pabeigts, kad tas atbilst visām dotācijas nolīguma pielikumos minētajām prasībām. 
5 Noslēguma maksājuma pieprasījumam jābūt vēstulei, kura datēta, parakstīta un nosūtīta pa pastu un kurā sniegta atsauce uz 

dotācijas nolīgumu numuru un HT numuru. Tajā skaidri jāpieprasa noslēguma maksājums un jānorāda kopējā pieprasītā 

summa euro. 
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paziņojumu par dotācijas piešķiršanu, un tie tiks iekļauti arī dotācijas nolīgumā. 

Nekādā gadījumā dotācijas galīgā summa nevar pārsniegt dotācijas nolīgumā norādīto maksimālo summu. 

Piešķirtās dotācijas atlikušās summas izmaksas brīdī galīgā summa būs proporcionāla projekta 

atbilstīgajām izmaksām un tiks samazināta, ja kopējās atbilstīgās izmaksas izrādīsies mazākas par kopējām 

plānotajām izmaksām. 

Komisija var arī samazināt dotācijas galīgo summu, lai nodrošinātu, ka kopējie projekta ieņēmumi 

nepārsniedz kopējās projekta izmaksas. 

Noslēguma maksājumā paredzētās summas Komisija izmaksā sešdesmit kalendārajās dienās pēc pilnīga 

noslēguma ziņojuma un noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas. Ja šis termiņš ir pagājis un 

maksājums nav veikts, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt procentus. Tas attiecas tikai uz derīgiem 

un pilnīgiem maksājuma pieprasījumiem. 
 
4. Kā sagatavot pieteikumu? 
 

4.1. Iesniegšanas veids un valoda 

Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot standarta pieteikuma veidlapu, kurai pievienoti vajadzīgie pielikumi, 

kas uzskaitīti pieteikuma veidlapas F daļā. 

Visiem apliecinošajiem dokumentiem jābūt skaidri sakārtotiem un numurētiem, izmantojot pieteikuma 

veidlapā iekļauto pielikumu titullapas. 

Veidlapas var lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski un jānosūta pa pastu. Citi iesniegšanas veidi nav pieņemami. Pa faksu vai 

e-pastu atsūtīti pieteikumi vai pielikumi netiks pieņemti.  

Jautājumus par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus var nosūtīt pa e-pastu uz šādu adresi: COMP-

TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Pieteikumiem ir jābūt pabeigtiem (iekļaujot visus dokumentus, kas minēti pielikumā "Pārbaudes 

lapa pieteikumu iesniedzējiem"), parakstītiem un datētiem. Jāiesūta divas kopijas (viena parakstīta 

papīra formātā un viena elektroniskā formātā — USB zibatmiņā vai kompaktdiskā) pa pastu, 

kurjerpastu vai nododot tieši rokās (ko apliecina pasta zīmogs vai kurjerpasta saņemšanas 

apstiprinājums). Pa faksu vai e-pastu atsūtīti pieteikumi vai pielikumi netiks pieņemti. 

Pieteikums jāparaksta personai, kura ir pilnvarota pieteikuma iesniedzēja vārdā uzņemties juridiskas 

saistības. 

Pieteikumu un visus pielikumus var iesniegt vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, bet 

vēlams angļu valodā. Ja pieteikumu iesniedz valodā, kas nav angļu valoda, tam jāpievieno kopsavilkums 

angļu valodā (pieteikuma veidlapas B.2. daļa). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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4.2. Pieteikuma pakete 
Pieteikuma pakete sastāv no pieteikuma veidlapas (A–F daļa) un tās pielikumiem (1.–14. pielikums). 

4.3. Pieteikuma veidlapa 
Pieteikuma veidlapa ir Microsoft WORD dokuments (doc), kurā iekļaujama pamatinformācija par 

pieteikuma iesniedzēju, projektu un attiecīgo partnerību (ja tāda ir). 

Pieteikuma veidlapas sākumā ir jānorāda projekta nosaukums, kā arī ir atvēlēta neliela vieta, kur Eiropas 

Komisija atzīmē saņemšanas apstiprinājumu.  

Iesakām rūpīgi iepazīties ar pieteikuma veidlapu un pielikumiem. 

4.3.1. Pieteikuma iesniedzējs — A daļa 

Norādiet informāciju par pieteikuma iesniedzēju (sk. 2.2. punktu). 

Visa saziņa / sarakste attiecībā uz projektu notiks ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts iedaļā 

"kontaktpersona", un šeit norādītā kontaktinformācija tiks ietverta arī dotācijas nolīgumā. Ņemiet vērā, ka 

Komisija atzinīgi vērtētu to, ka efektivitātes nolūkā visa saziņa starp Komisiju un kontaktpersonu notiktu 

angļu valodā. Kontaktadrese var atšķirties no pieteikuma iesniedzēja oficiālās adreses. 

Norādiet personas, kura paraksta organizācijas vārdā, vārdu un uzvārdu un ieņemamo amatu, un 

parakstiet, datējiet un apzīmogojiet veidlapu. Šai personai vajadzētu būt pilnvarotai uzņemties finansiālas 

un juridiskas saistības pieteikuma iesniedzēja vārdā. Ņemiet vērā, ka Komisija var pieprasīt šādas 

pilnvaras kopiju. 

Ja priekšlikumam piešķir dotāciju, tad Komisija sagatavos dotācijas nolīgumu, kā parakstītāju norādot šajā 

nodaļā minēto personu – ja vien netiks paziņots citādi. 

Sniedziet informāciju par koordinējošo organizāciju, ja pieteikuma iesniedzējs projekta finanšu pārvaldību 

deleģē citai organizācijai (sk. 2.2. punktu). 

4.3.2. Projekta kopsavilkums — B daļa 

4.3.2.1. Vispārīgā informācija — B.1. daļa 

Šajā daļā sniegts to pasākumu pamatapraksts, kas tiks īstenoti projekta ietvaros. Šis dokuments nodrošinās 

Komisiju ar detalizētu informāciju par projektu, piemēram, nosaukumu, ierosinātajiem pasākumiem, 

mērķiem, prioritātēm, partneru skaitu, ilgumu utt., un tas būs galvenais pamats jūsu pieteikuma 

vērtēšanā. 

Norādiet tādu sava projekta nosaukumu, kas atspoguļo piedāvātos pasākumus. Projekta nosaukumā 

neizmantojiet programmas nosaukumu, no kuras piešķirta dotācija. 

Projekta pilns nosaukums būtu jānorāda ailē "Nosaukums". Saīsinātu nosaukumu var norādīt ailē 

"Akronīms / īsais nosaukums". 

Jūsu atbildēm vienmēr vajadzētu būt pēc iespējas detalizētām un konkrētām, izvairoties no nebūtiskas 

informācijas iekļaušanas, piemēram, par iepriekšējiem projektiem, jūsu organizācijas ikdienas darbību vai 
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citas informācijas, kas nav tieši saistīta ar jūsu konkrēto priekšlikumu. 

Ņemiet vērā, ka šeit skaidri jānorāda partneru, dalībnieku un referentu skaits un valstspiederība (ja 

nepieciešams, norādot aplēses). Šie rādītāji kalpos par kritērijiem visās turpmākajās procesa darbībās, 

tostarp pārbaudot jūsu priekšlikuma atbilstību, ekspertiem vērtējot priekšlikumu un — attiecīgā gadījumā 

— projekta beigās izvērtējot, vai ir sasniegti projekta mērķi. 

Projektu ilgums nevar pārsniegt divus gadus (24 mēnešus). Plānojot projektu, jums tas būtu jāņem vērā 

un attiecīgi jāplāno jūsu darbības. 

Norādiet, kad jūs plānojat sākt ierosināto projektu. Plānošanās nolūkā jums būtu jāņem vērā, ka 

priekšlikumu vērtēšana ilgst aptuveni 3 mēnešus no iesniegšanas termiņa beigām. Parasti dotācijas 

nolīgumus paraksta 6–9 mēnešus pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus termiņa beigām, tādēļ ņemiet to 

vērā, plānojot savas darbības. 

SVARĪGI: ja jūs iesniedzat priekšlikumu, kura īstenošana sākas vai ir jau pabeigta pirms iesniegšanas 

termiņa beigām, jūsu priekšlikums tiks noraidīts, jo ES finansējumu nevar piešķirt ar atpakaļejošu datumu. 

Šajā nodaļā minētajām summām vajadzētu būt identiskām ar tām, kas norādītas budžeta projektā — 

pieteikuma veidlapas 3. pielikums, — un tādēļ mēs iesakām jums aizpildīt šīs ailes tikai pēc tam, kad ir 

pabeigtas budžeta aplēses. 

4.3.2.2. Kopsavilkums — B.2. daļa 

Kopsavilkumam jārada skaidra izpratne (kas, ko, kur, kad, kā, kāpēc) par projekta mērķiem un to, kā tajā 

tiek sasniegti mērķi, kas minēti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, atsaucoties uz kuru projekts ir 

iesniegts. Tāpat tajā jāizklāsta saturs un darbības, ko minēto mērķu sasniegšanai veiks projekta ietvaros. 

Turklāt pieteikuma iesniedzējam būtu arī jānorāda, kāpēc projekts ir inovatīvs un kā projekts izmantos 

esošās zināšanas un radīs Eiropas mēroga pievienoto vērtību. 

Atcerieties, ka eksperti, kuri vērtē jūsu priekšlikumu, nezina, kas jūs esat, ko esat darījuši iepriekš un kāda 

ir īpašā situācija jūsu valstī attiecībā uz tiesnešu apmācību vajadzībām. Izsakieties skaidri un pilnīgi un 

uzsveriet sava priekšlikuma atšķirības. 

Ņemiet vērā, ka citi galvenie elementi, piemēram, paredzamie rezultāti, tirgvedības stratēģijas utt., ir 

jānorāda C daļā, tādēļ mēģiniet neatkārtoties. Šī nodaļa un C nodaļa būs jūsu projekta vizītkarte un to 

izmantos publicēšanas / izplatīšanas nolūkos gadījumā, ja jūsu projektam tiks piešķirta dotācija. 

Projekta kopsavilkums nedrīkst būt garāks par vienu lappusi un jāsniedz angļu valodā. 

Pievienojiet CV (9. pielikums), kas tiks izmantoti, vērtējot priekšlikuma atbilstību atlases kritērijiem, 

izvērtējot projekta darbības un profesionālās spējas. Būtu jāpievieno vismaz galveno darbinieku aktuālie 

CV, tostarp projekta darbības koordinatora / vadītāja, par finanšu pārvaldību atbildīgās personas un galveno 

ekspertu CV. 

Komisija stingri iesaka šos CV iesniegt Europass formātā; tomēr organizācijas var izvēlēties iesniegt CV arī 

jebkurā citā formātā. Visiem CV vajadzētu būt pietiekami detalizētiem, lai dotu iespēju Komisijai novērtēt, 

vai persona ir kvalificēta piedāvātajam amatam un vai viņai ir pietiekama pieredze šajā jomā / darbā. 

 

Europass CV veidni var lejupielādēt šādā tīmekļa vietnē: 
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http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Citi projekti, kas ir tieši saistīti ar šo priekšlikumu — B.3. daļa 

Norādiet ES dotācijas (gan darbības, gan projektu dotācijas) un piedāvājumus, kurus ieguvis pieteikuma 

iesniedzējs, līdzsaņēmēji un jebkura asociētā partnerorganizācija pēdējo trīs gadu laikā. 

Norādiet jūsu organizācijas lomu šajos projektos (vai jūs bijāt pieteikuma iesniedzējs vai 

partnerorganizacija). 

Jums nekavējoties jāinformē Konkurences ĢD par jebkuru papildu pieteikumu finansējuma iegūšanai, kas 

iesniegts citām ES iestādēm vai aģentūrām, un / vai jebkuru finansējumu, kuru apstiprinājušas citas ES 

iestādes vai aģentūras pēc tam, kad iesniegts šis pieteikums. 

4.3.3. Projekta pamatojums, ietekme un rezultāti — C daļa 

4.3.3.1. Priekšlikuma pamatojums — C.1. daļa 

Šajā nodaļā jums jāpamato projekta prasības, mērķis un sagaidāmā ietekme, kā arī tas, kāpēc ir svarīgi, lai 

Komisija izvēlētos jūsu priekšlikumu. 

Lūdzu izklāstiet arī savu tirgvedības stratēģiju. (Piemēram, kā jūs piesaistīsiet dalībniekus? Vai jums ir 

stratēģiska metodika? Vai jums ir attiecīgo adresātu saraksti?). 

4.3.3.2. Rezultāti un ietekme — C.2. daļa 

Sīki izklāstiet gaidāmos projekta rezultātus, sasniegumus un ieguvumus un šo rezultātu izplatīšanas 

stratēģiju. Jūsu rezultātu sasniegšanas stratēģijai vajadzētu būt iekļautai šeit, un to var izklāstīt arī E daļā 

(sk. 4.3.5. punktu). Atgādinām, ka vērtētāji izmantos šo nodaļu, lai izvērtētu, kā jūsu projekts izpilda 

izplatīšanas un ilgtspējības piešķiršanas kritērijus. Izsakieties skaidri un pilnīgi, sniedzot sīku to rezultātu 

izklāstu, kurus vēlaties sasniegt, un to ilgstošo ietekmi. 

4.3.4. Partneri — D daļa 

4.3.4.1. Pārskats par partneriem — D.1. daļa. 

Šajā pieteikuma veidlapas nodaļā jums jānorāda pamatinformācija par visiem projektā iesaistītajiem 

partneriem (tostarp par pieteikuma iesniedzēju organizāciju un līdzsaņēmējiem). Šis partneru saraksts būtu 

jāiekļauj arī finanšu plānā un sīki izstrādātā budžeta projekta veidlapā (pieteikuma paketes 3. pielikums). 

4.3.4.1. Partnerības raksturojums — D.2. daļa. 

Sniedziet papildu informāciju par partnerorganizācijām un to lomu projektā (kas ir katra organizācija un ar 

ko tā nodarbojas). Nodrošiniet, ka organizācijas tiek uzskaitītas tādā pašā secība kā D.1. tabulā. 

4.3.5. Projekta organizācija un pārvaldība — E daļa 

4.3.5.1. Darba plāns un īstenošanas grafiks — E.1. daļa. 

Šī dotācijas pieteikuma veidlapas daļa ir paredzēta tam, lai jūs aprakstītu tādus projekta aspektus, kurus nav 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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bijis iespējams īpaši izklāstīt B. daļā, bet kuri tomēr ir svarīgi jebkura projekta vai darba virziena sekmīgai 

īstenošanai. Jums būtu jāizklāsta darba plāns, sadalot to posmos. 

Būtu jānorāda kopējais ilgums; nepieciešamā personāla skaits un sagaidāmās darba metodes
6
. Visbeidzot, 

vajadzētu paskaidrot jūsu stratēģiju rezultātu izplatīšanas stratēģiju un jūsu plānu projekta kvalitātes 

nodrošināšanai. 

Pēdējā daļa ļaus Komisijas vērtētājiem noteikt, kādas ir iespējas rezultātiem (vai to ietekmei) turpināties 

pēc līguma beigām. 

Lūdzam atkārtoti neaprakstīt projektu un censties īsi atbildēt uz katru konkrēto jautājumu. 

4.3.6. Pielikumi — F daļa 

Visi nepieciešamie pielikumi ir uzskaitīti pieteikuma veidlapas F daļā. Jums būs jāaizpilda un jāpievieno 

pieteikuma veidlapai šie dokumenti to oriģinālajā formātā (Excel un Word) — elektroniski un papīra 

formā, ja nepieciešams parakstīts oriģināls. 

1. PIELIKUMS. Kontroljautājumu saraksts pieteikuma iesniedzējiem 

Kontroljautājumu saraksts palīdzēs jums noformēt pieteikumu. Kad esat pabeidzis noformēt pieteikumu, jūs 

varat aizpildīt un parakstīt šo sarakstu, lai pārbaudītu, vai esat norādījis visu nepieciešamo informāciju. 

2. PIELIKUMS. Pilnīga pieteikuma elektroniska kopija 

Lai pabeigtu pieteikuma iesniegšanu, jums jāpievieno dotācijas pieteikuma veidlapas un tās aizpildītu 

pielikumu elektroniskā kopija. Elektroniskajai kopijai ir jāatspoguļo oriģināls (kas nozīmē, ka dokumentu 

oriģināli, kuri ir jāapzīmogo, jādatē un jāparaksta, elektroniskajā versijā būtu jāiekļauj, kad tie ir 

apzīmogoti, datēti un parakstīti). Lai nodrošinātu to, ka elektroniskā versija ir pilnīga versija, mēs īpaši 

iesakām to sagatavot, tiklīdz būsiet aizpildījuši visu pieteikuma veidlapu un tās pielikumus un tie būs gatavi 

iesniegšanai. 

 

3. PIELIKUMS. Finanšu plāns un sīki izstrādāts budžeta projekts 

 
Šajā dotācijas pieteikuma veidlapas daļā jums vajadzētu aprakstīt budžeta projektu, norādot izmaksas un 
ieņēmumus. 

Kopējām šeit norādītajām budžeta aplēsēm vajadzētu būt vienādām ar pieteikuma veidlapas B.1. nodaļā 

norādīto informāciju (projekta kopsavilkums). 

Visas summas būtu jānorāda euro, noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata. 

Finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā būtu jāietver konkrēta un skaidra finanšu informācija, 

tādējādi atvieglojot jūsu priekšlikuma izvērtēšanu. To izskatīs kopā ar dotācijas pieteikuma veidlapu un 

pārējiem pielikumiem, tāpēc ņemiet vērā, ka nesakritības šajās veidlapās vai nu saistībā ar pasākuma 

plānošanu (piem., sanāksmju skaits vai vieta utt.) vai katra pasākuma aprakstam izmantotajos terminos tiks 

vērtētas negatīvi. 

                                                 
6
 Daļlaika / pilna laika, attālinātas / uz vietas, sanāksmes / darbsemināri utt. 
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Finanšu plāns un sīki izstrādātais budžeta projekts ir Excel dokuments, kuru paredzēts izmantot visā 

projekta darbības laikā (tostarp iesniegšanas, vērtēšanas un izraudzīšanas, kā arī noslēguma ziņojuma 

sniegšanas posmā). Nodrošiniet, lai elektroniskajai kopijai būtu pievienota Excel versija ar mērķi 

vienkāršot labojumu izdarīšanu. 

 
Šajā lapā norāda visas detalizētās izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai. Tajā arī būtu jānorāda 

visi projekta ieņēmumu avoti (finansējums) – gan saņēmēju (pieteikuma iesniedzēja un līdzsaņēmēju) 

piešķirtās summas, gan summas, kuras piešķīrusi jebkura trešā puse (līdzfinansētāji un asociētie partneri). 

 
Finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā ir 15 darba lapas: 

 finanšu plāns (budžeta projekta kopsavilkums); 

 A.a) daļa — personāls pa kategorijām; 

 A.b) daļa — ceļa un uzturēšanās izdevumi personālam, kas iesaistīts darbības veikšanā; 

 A.c) daļa — ceļa un uzturēšanās izdevumi referentiem; ceļa un uzturēšanās izmaksas dalībniekiem; 

 A.d) daļa — ēdināšanas / dzērienu izmaksas darbības veikšanā iesaistītajam personālam, kā arī 
dalībniekiem, referentiem un tulkiem; 

 A.e) daļa — tulku honorāri; 

 A.f) daļa — aprīkojuma, zemes un nekustamā īpašuma izmaksas; 

 A.g) daļa — materiālu un piegāžu izmaksas; 

 A.h) daļa — publikāciju un pārskatu izmaksas; 

 A.i) daļa — citas tiešās izmaksas; 

 A.j) daļa — vispārējās izmaksas darbības nodrošināšanai; 

 ieguldījumi natūrā; 

 ieņēmumu tabula (citas iemaksas); 

 paraksts; 

 personāla kategorija. 

 

Budžeta projekts tiek pieņemts vērtēšanai, ja 

 ir izmantota budžeta standarta veidlapa; 

 lapas aizpilda, sniedzot projektā aplēsto izdevumu detalizētu sadalījumu euro. 
 

4. PIELIKUMS. Bankas datu veidlapa 

 
Norādiet informāciju par šā projekta vajadzībām izmantojamo bankas kontu gadījumam, ja šis projekts tiks 
izraudzīts, un aizpildiet visas paredzētās ailes: 

 

 tā saņēmēja juridiskais nosaukums, kurš koordinēs projektu (šai informācijai jābūt vienādai ar 

pieteikuma veidlapas A. daļā iekļauto informāciju); 

 tās pieteikuma iesniedzējas organizācijas juridiskā adrese, kura koordinēs projektu; 

 tā saņēmēja vai tā līdzsaņēmēja bankas rekvizīti, kurš ir norādīts kā maksājumu saņēmējs (parasti tas ir 

pieteikuma iesniedzējs) gadījumā, ja dotācijas līgumā paredzēti vairāki saņēmēji; 
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 bankas zīmogs un datums VAI bankas konta izraksts, kurā skaidri norādīts IBAN kods, BIC kods un 

bankas nosaukums. 

 

  5. PIELIKUMS. Juridiskas personas veidlapa 

 

Ņemiet vērā, ka informācija ir jāsniedz par pieteikuma iesniedzēju un katru līdzsaņēmēju (ja tādi ir), 

izmantojot atsevišķas veidlapas. Tas nav jādara attiecībā uz asociētajiem partneriem. Vajadzētu norādīt šādu 

informāciju: 

 pieteikuma iesniedzēja vai līdzsaņēmēja juridiskais nosaukums (šai informācijai jābūt vienādai ar 

pieteikuma veidlapas A. daļā iekļauto informāciju); 

 saņēmēja / līdzsaņēmēja juridiskā adrese. 

 

6. PIELIKUMS. Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums ar goda vārdu (izslēgšanas kritēriji 

un interešu konflikta neesamība) 

 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāparaksta deklarācija attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem vienīgi gadījumā, ja 

pieprasītās dotācijas apmērs ir vienāds vai lielāks par EUR 60 000. Apliecinājumam jāatspoguļo tas, ka 

pieteikuma iesniedzējiem ir stabili un pietiekami finansējuma avoti, lai nodrošinātu savu darbību visā 

projekta norises laikā, un ka viņi piekrīt palīdzēt projekta finansēšanā. 

 

7. PIELIKUMS. Juridiskā statusa apliecinājums 

 

Turpmāk uzskaitītie dokumenti ir jāiesniedz tikai pieteikuma iesniedzējam un līdzsaņēmējiem; tie nav 

jāiesniedz asociētajiem partneriem. Komisija pieņems tikai oficiālu dokumentu kopijas. Tie ir nepieciešami, 

lai reģistrētu saņēmēju Komisijas grāmatvedības sistēmā, taču tāpat tiks izmantoti, pārbaudot pieteikuma 

iesniedzēja atbilstību. 
 

7. pielikums nav jāiesniedz, ja pieteikuma iesniedzējs ir publiska struktūra (piem., ministrija, vietējās, 

reģionālās, valsts vai federālās valdības iestāde, pašvaldība vai cita publiska iestāde) vai augstskola. Tomēr 

iepriekš minētajām iestādēm vajadzētu būt gatavām pēc pieprasījuma iesniegt attiecīgos dokumentus 

Komisijai. 

 

Atkarībā no pieteikuma iesniedzējas organizācijas juridiskā statusa, iesniedzamie dokumenti var būt 

šādi. 

 

Privātām struktūrām: 

1. organizācijas statūti vai nolikums; 

2. organizācijas juridiskās reģistrācijas apliecinājums: jebkura tāda oficiāla dokumenta kopija 

(piem., no Oficiālā Vēstneša vai uzņēmumu reģistra), kurā redzams organizācijas oficiālais 

nosaukums un reģistrētā biroja (galvenā biroja) adrese, un valsts iestāžu piešķirtais 

reģistrācijas numurs; 

3. PVN reģistrācijas apliecības kopija – attiecīgā gadījumā un tad, ja PVN numurs nav norādīts 

iepriekš minētajos oficiālajos dokumentos. 
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Publiskām struktūrām: 

  1. rezolūcijas, tiesību akta, dekrēta vai lēmuma vai jebkura cita tāda oficiāla dokumenta kopija, kas 

apliecina organizācijas izveidi; 

  2. organizācijas nolikums (attiecīgā gadījumā); 

  3. ja organizācijai ir piešķirts PVN numurs, tad PVN reģistrācijas apliecības kopija. 

 

8. PIELIKUMS. Finansiālās spējas novērtējums 
 

Ja pieprasītās dotācijas apmērs ir mazāks par EUR 60 000, pieteikuma iesniedzējam tikai jādod 

goda vārds, ka viņa finansiālā spēja ļauj projektu īstenot. 

 

Ja pieprasītās dotācijas kopējais apmērs pārsniedz EUR 60 000, pieteikuma iesniedzējam 

jāiesniedz oficiālie gada finanšu pārskati (bilance un / vai peļņas un zaudējumu aprēķins) par 

pēdējo noslēgto gadu, tādējādi parādot savu finansiālo spēju. Attiecībā uz jaunizveidotām 

organizācijām minētos dokumentus varētu aizstāt darbības plāns. 

 

8. pielikums nav jāiesniedz, ja pieteikuma iesniedzējs ir publiska struktūra (piem., 

ministrija, vietējās, reģionālās, valsts vai federālās valdības iestāde, pašvaldība vai cita 

publiska iestāde) vai publiska augstskola. 

 

9. PIELIKUMS. Darbības spējas novērtējums 

 

Iesniedziet informāciju par iepriekš pabeigtiem projektiem. Ja tie jau uzskaitīti dotācijas 

pieteikuma veidlapas B.3. daļā, šeit var pievienot šādu projektu apliecinošos dokumentus un 

jebkuru citu papildu informāciju. 

 

Ja pieprasītās dotācijas kopējais apmērs ir mazāks par EUR 60 000, jums tikai jādod goda vārds, 

ka jūsu darbības spējas ļauj projektu īstenot. 

 

10. PIELIKUMS. Personāla atalgojuma aprēķini 

 

Personāla atalgojuma aprēķinus var iesniegt, piemēram, darba algas izrakstu veidā. 

Jūsu personāla dienas atalgojumam nevajadzētu pārsniegt maksimālo atbilstīgo summu personāla izmaksām 

dienā. 

 

11. PIELIKUMS. Partneru deklarācijas veidlapa 
 

Attiecīgā gadījumā iesniedziet partnerorganizāciju nodomu vēstules, kurās tiek apliecināta viņu 

dalība projektā. Ja jūsu partnerorganizācija(-s) ir līdzsaņēmējs(-as) (2.3.1.) un tai būs izmaksas 

(kas noteiktas jūsu budžetā), pievienojiet 6. un 7. pielikuma kopijas. 

 

12. PIELIKUMS. Pieteikuma iesniedzēja skaidri izteikta apņemšanās uzņemties 

atbildību par finansējumu 

 

Attiecīgā gadījumā sniedziet skaidri izteiktu apņemšanos uzņemties atbildību par finansējumu, ja 

pārējās [iesaistītās] puses to nespēs nodrošināt. Šo dokumentu var sagatavot kā deklarāciju. 

 

13. PIELIKUMS. PVN apliecība 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Iesniedziet oficiālu dokumentu, kurā redzams jūsu PVN maksātāja numurs vai – attiecīgā gadījumā – 

apliecinājumu par atbrīvojumu no PVN maksāšanas. No 2014. gada šo dokumentu iesniedz tikai 

5. pielikuma dokumentu apliecināšanas nolūkā. 

 

 

 
5. Izmaksu atbilstība — kāda veida izmaksas tiks atzītas 
 
Finansējuma saņemšanai atbilstīgas izmaksas ir izmaksas, kas faktiski radušās dotācijas saņēmējam un 

atbilst šādiem kritērijiem: 

 tās ir radušās projekta vai darba programmas īstenošanas laikā, izņemot izmaksas, kas saistītas ar 

noslēguma ziņojumiem un revīzijas sertifikātiem. 

Ņemiet vērā, ka izmaksu atbilstības periods sāksies, kā noteikts dotācijas līgumā vai lēmumā par 

dotāciju piešķiršanu. 

Ja saņēmējs var pierādīt, ka projektu nepieciešams sākt pirms nolīguma parakstīšanas, izdevumus 

var apstiprināt pirms dotācijas piešķiršanas. Izmaksu atbilstības periods nekādā gadījumā nedrīkst 

sākties pirms dotāciju pieteikuma iesniegšanas datuma (sk. 4.3.2.1. punktu); 

 tās ir norādītas projekta vai darba programmas aplēstajā budžetā (III pielikums); 

 tās ir radušās saistībā ar projektu, kā norādīts I. pielikumā, un tās ir nepieciešamas šā pasākuma 

īstenošanai; 

 tās ir identificējamas un pārbaudāmas un jo īpaši tās ir iegrāmatotas saņēmēja grāmatvedības 

uzskaites dokumentos un noteiktas saskaņā ar tajā valstī piemērojamajiem grāmatvedības 

standartiem, kurā saņēmējs ir reģistrēts, un saskaņā ar parasto saņēmēja izmaksu uzskaites praksi; 

 tās atbilst piemērojamo nodokļu un sociālo tiesību aktu prasībām; 

 tās ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības prasībām, īpaši attiecībā uz 

ekonomiju un lietderību. 

Saņēmēja iekšējām uzskaites un audita procedūrām ir jāpieļauj izmaksu un ieņēmumu, kas deklarēti 

attiecībā uz pasākumu / projektu, tieša salīdzināšana ar attiecīgiem kontu izrakstiem un apliecinošiem 

dokumentiem. 

5.1. Atbilstīgas tiešās izmaksas 

Šādas tiešās izmaksas drīkst segt no finansējuma ar noteikumu, ka tās atbilst iepriekš 5. nodaļā minētajiem 

kritērijiem. 

Projekta / darba programmas atbilstīgās tiešās izmaksas ir tās izmaksas, kuras atbilst iepriekš minētajiem 

atbilstības nosacījumiem, ir identificējamas kā konkrētas izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta vai darba 

programmas īstenošanu un kuras attiecīgi var tieši saistīt ar to, piemēram: 
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- tā personāla izmaksas, ko nodarbina saņēmējs (ar līgumu vai līdzvērtīgu amatā iecelšanas 

dokumentu) darbam pie projekta; tās ietver faktiskās algas, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas 

un citas likumā paredzētās izmaksas, kas iekļautas atalgojumā, ja šīs izmaksas atbilst saņēmēja 

parastajai atalgojuma politikai; minētās izmaksas var ietvert arī papildu atlīdzību, tostarp 

maksājumus, pamatojoties uz papildu līgumiem, neatkarīgi no šo līgumu veida, ja tās tiek maksātas 

konsekventi, kad ir nepieciešams tāda paša veida darbs vai pieredze, neatkarīgi no izmantotā 

finansējuma avota. 

Tādu fizisku personu izmaksas, kas ar saņēmēju strādā saskaņā ar līgumu, kurš nav darba līgums, 

var pielīdzināt šādām iepriekš minētām personāla izmaksām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

i) fiziskā persona strādā saskaņā ar saņēmēja norādījumiem un, ja vien nav citas vienošanās 

ar saņēmēju, – saņēmēja telpās; 

ii) darba rezultāts pieder saņēmējam un 

iii)  izmaksas būtiski neatšķiras no tā personāla izmaksām, kas veic līdzīgus uzdevumus 

saskaņā ar darba līgumu ar saņēmēju; 

- valsts pārvaldes iestāžu personāla izmaksas, ciktāl tās attiecas uz tādu darbību izmaksām, kuras 

attiecīgā publiskā iestāde neveiktu, ja nebūtu uzsākts attiecīgais projekts; 

- ceļa un uzturēšanās izdevumi (sanāksmēm, tostarp attiecīgā gadījumā projektu uzsākšanas 

sanāksmēm, konferencēm utt.), ja šīs izmaksas atbilst saņēmēja parastajai praksei un nepārsniedz 

Komisijas ieteiktās attiecīgās vienības izmaksas; 

- aprīkojuma (jauna vai lietota) amortizācijas izmaksas: Komisija var ņemt vērā tikai to aprīkojuma 

amortizācijas izmaksu daļu, kas atbilst pasākuma / projekta ilgumam un faktiskajam noslogojumam 

projekta nolūkā; aprīkojuma vai citu aktīvu nomas vai līzinga izmaksas arī ir atbilstīgas, ja šīs 

izmaksas nepārsniedz līdzīga aprīkojuma vai aktīvu amortizācijas izmaksas un tajās nav iekļauta 

finanšu maksa. 

Izņēmuma kārtā saskaņā ar īpašajiem noteikumiem (skatīt dotācijas nolīguma veidlapu) var atļaut 

atlīdzināt visas izmaksas par aprīkojuma iegādi, ja to pamato projekta būtība un konteksts, kādā 

aprīkojums vai aktīvi tiek izmantoti; 

- materiālu un piegāžu izmaksas, ja tās ir identificējamas un saistītas ar projektu; 

- izmaksas, kas tieši saistītas ar prasībām attiecībā uz projekta īstenošanu (informācijas izplatīšana, 

pasākuma konkrēta izvērtēšana, tulkošana, pavairošana). 

Citus noteikumus un informāciju skatiet dotācijas nolīguma veidlapas II.19.2. pantā. 

5.2. Atbilstīgas netiešās izmaksas (pieskaitāmās izmaksas) 

Projekta netiešās izmaksas ir tādas izmaksas, kuras nav tieši ar projekta īstenošanu saistītas konkrētas 

izmaksas un kuras tāpēc nevar tieši attiecināt uz to. Tās nedrīkst ietvert izmaksas, kas ir nosakāmas vai 

deklarētas kā atbilstīgas tiešās izmaksas. 



Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem – 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2014. gadā 
 

- 19 - 

 

 

Kā netiešās izmaksas drīkst finansēt summu, piemērojot vienotu likmi līdz 7 % apmērā no kopējām projekta 

atbilstīgajām izmaksām. Tas atbilst saņēmēja vispārējām administratīvajām izmaksām, ko var segt no 

projekta finansējuma. 

Netiešās izmaksas nedrīkst ietvert izmaksas, kas norādītas citā budžeta pozīcijā. 

Pievērsiet uzmanību apstāklim, ka gadījumā, kad jūsu organizācija saņem darbības dotāciju, netiešās 

izmaksas nedrīkst segt no dotācijām, kas piešķirtas īpašiem projektiem. 

5.3. Neatbilstīgas izmaksas 

Turpmāk sniegtais saraksts ir minimālais atsauces saraksts un ir jāievēro pilnībā, ja vien pamataktā nav 

noteikts citādi: 

– ienākumi no kapitāla; 

– parādi un parādu apkalpošanas izmaksas; 

– uzkrājumi zaudējumiem vai parādiem; 

– saņēmēja bankas ieturētās [komisijas] maksas par Komisijas pārskaitījumu; 

– maksājamie procenti; 

– nedroši parādi; 

– valūtas maiņas darījumu zaudējumi; 

– izmaksas, kuras saņēmējs deklarējis par citu projektu, kas saņēmis no ES budžeta finansētu 

dotāciju (tostarp dotācijas, ko piešķīrusi dalībvalsts, bet ko finansē no ES budžeta, un dotācijas, ko 

piešķīrušas citas struktūras (bet ne Komisija), lai īstenotu ES budžetu); jo īpaši netiešās izmaksas 

nedrīkst segt no finansējuma projekta dotācijas ietvaros, kas piešķirta saņēmējam, ja tas attiecīgajā 

periodā jau saņem no Savienības budžeta finansētu darbības dotāciju; 

- atskaitāmais PVN; 

– ieguldījumi natūrā; 

– pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi; 

– ceļošanas un uzturēšanās izdevumi ES ierēdņiem. 

 

6. Sīki izstrādāti noteikumi par atbilstīgajām izmaksām 

Turpmāk atrodams detalizēts atbilstības noteikumu apraksts katrai izmaksu kategorijai, ko var iekļaut 

projekta budžetā. Lūdzam nodrošināt, ka izmaksas, ko jūs lūdzat atlīdzināt, atbilst šiem noteikumiem, jo 

pretējā gadījumā Komisija var atteikt to atlīdzināšanu. 
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6.1. Atbilstīgas tiešās izmaksas — finanšu plāns un sīki izstrādāts budžeta 
projekts 

6.1.1. Personāla izmaksas (A.a daļa) 

6.1.1.1 Vispārīgie principi 
 

Lai nodrošinātu ar projekta darbībām saistīto uzdevumu veiksmīgu izpildi, projektam ir jāpiesaista atbilstoši 

cilvēkresursi. 

 

Personāla izmaksas aprēķina par projektam faktiski patērēto laiku. Šīs izmaksas aprēķina, pamatojoties uz 

faktisko bruto darba algu, kurai pieskaita obligātos sociālos maksājumus un citas likumā noteiktās 

izmaksas, kas iekļautas atalgojumā. Laiku, ko katrs projektā iesaistītais darbinieks nostrādā projektā, 

regulāri uzskaita, izmantojot parakstītas darbalaika uzskaites kartes vai līdzvērtīgu reģistrācijas sistēmu, ko 

darba devējs ir izveidojis un sertificējis. 

Atalgojuma līmenim ir jābūt saprātīgam un jāatbilst jūsu parastajai algu politikai. Jūsu personāla dienas 

atalgojumam nevajadzētu pārsniegt maksimālo atbilstīgo summu personāla izmaksām dienā. 
 

Pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumu (atlīdzību) var norādīt šajā kategorijā, ja attiecīgā 

persona strādā pie saņēmēja un / vai līdzsaņēmēja saskaņā ar līgumu vai individuālu apakšlīgumu, kas 

nepārprotami saista šo personu ar projektu, un, ja šāda prakse atbilst attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. 

 

Finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā norādot personāla izmaksas, jums būtu jāsniedz 

vismaz šāda informācija: 

- projektā iesaistītā darbinieka vārds un uzvārds (ja zināms), 

- viņa loma projektā, 

- darbinieka nodarbinātības statuss: vai viņš tiks pieņemts konkrēti projekta vajadzībām 

vai viņš jau strādā organizācijā, vai viņš ir pašnodarbinātais, vai viņš projektā strādās 

daļlaiku vai pilnu laiku utt. 

 
6.1.1.2 Publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas 

Šī sadaļa attiecas uz publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksām. To nepiemēro 

universitāšu personāla – neatkarīgi no viņu statusa – izmaksām. 

Publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku algu izmaksas var finansēt no dotācijas tikai tādā 

apmērā, kādā tās ir saistītas ar tādām projekta darbībām, kuras publiskā organizācija nebūtu veikusi, ja 

netiktu īstenots projekts. Minētajām darbībām jābūt tādām, kas organizācijai rada papildu izmaksas. 

 

Publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku algu izmaksas drīkst segt no finansējuma tikai šādos 

gadījumos: 

a) Piemaksa par virsstundām 

Par atlīdzināmām var uzskatīt tikai izmaksas, kas publiskā sektora organizācijas pastāvīgajiem 

darbiniekiem piemaksātas naudā par virsstundām / papildstundām, ja darbinieks ir norīkots darbam 

projektā atbilstoši attiecīgajiem valsts noteikumiem. 

Finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā norādot šā veida personāla izmaksas, jums būtu 

jāsniedz vismaz šāda informācija: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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- norāde "virsstundas"; 

- darbinieka vārds un uzvārds; 

- kopējais virsstundu skaits, kas nepieciešams projekta uzdevumu izpildei; 

- noteiktā likme (darba stundas samaksa). Noteiktā likme par virsstundām tiek aplēsta, 

pamatojoties uz vispārējo atlīdzību par parastajām darba stundām, pieskaitot piemaksas 

naudā par virsstundām, un izdalot ar kopējo nostrādāto stundu skaitu (parastās darba 

stundas + virsstundas). 

b) Izmaksas par darbinieku aizvietošanu parasto uzdevumu veikšanai 

Publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas var uzskatīt par tādām, ko var segt no 

finansējuma pilnā apmērā, ja attiecīgā persona ir norīkota [darbam projektā] atbilstoši attiecīgajiem valsts 

noteikumiem, lai veiktu uzdevumus, kuri ir konkrēti saistīti ar projekta īstenošanu, un ir īpaši pieņemta 

darbā cita persona, lai aizvietotu projektā iesaistīto personu un veiktu tās parastos uzdevumus projekta 

laikā. 

Budžeta projektā norādot šā veida personāla izmaksas, jums būtu jāsniedz vismaz šāda informācija: 

- norāde "aizvietots"; 

- darbinieka vārds un uzvārds; 

- viņa loma projektā. 

c) Citas publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas 

Izņemot gadījumus, kuri atbilst iepriekš a) un b) punktā minētajiem gadījumiem, publiskā sektora 

organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas tiks uzskatītas par tādām, ko drīkst segt no finansējuma tās 

summas ietvaros, kas nepieciešama projekta līdzfinansēšanai. Nekādā gadījumā publiskā sektora 

organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas nevar būt lielākas par kopējo līdzfinansējumu, ko sniedz 

pieteikuma iesniedzējs, līdzsaņēmēji, asociētie partneri un trešās personas. To, ka šī robeža tiek ievērota, 

Komisija nodrošinās vēl pirms dotācijas piešķiršanas, un tā var atbilstoši samazināt attiecīgās izmaksas. 

Budžeta projektā norādot šā veida personāla izmaksas, jums būtu jāsniedz vismaz šāda informācija: 

- norāde "apmaksātas no līdzfinansējuma"; 

- darbinieka vārds un uzvārds; 

- viņa loma projektā. 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā nebūs skaidras 

norādes par to, ka publiskā sektora organizācijas pastāvīgo darbinieku izmaksas atbilst a), b) vai 

c) kategorijai, tās automātiski tiks uzskatītas par c) kategorijas izmaksām. 

6.2.1. Ceļa izmaksas (A.b un A.c daļa) un ēdināšana (A.d daļa) 

Tikai tās ceļa izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projektu un attiecas uz konkrētiem un skaidri nosakāmiem 

pasākumiem, drīkst segt no ES līdzekļiem. Ir jāparāda, ka jebkādi braucieni uz vietām, kas nav vietas, 

kurās atrodas pieteikuma iesniedzējs un līdzsaņēmēji, ir būtiski projektam. Ceļa izmaksām vajadzētu atbilst 

jūsu parastajai praksei ceļu izmaksu jomā un tām nevajadzētu pārsniegt Komisijas ieteiktās vienības 

izmaksas. 

Saņēmējiem ir jāizmanto ceļošanai lētākie pārvietošanās veidi, un jācenšas vienoties par ekonomiski 

izdevīgāko braukšanas maksu. 

Atlīdzināšana, pamatojoties uz vienības izmaksām 

Saņēmēji var piemērot fiksētu vienotu dienas likmi, kas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādīta 
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attiecībā uz izmaksām saistībā ar izmitināšanu un ēdināšanu / dzērieniem. Fiksētās vienotās dienas likmes 

pamatā ir Komisijas darbinieku uzturēšanās un komandējumu dienas naudas apmērs. Semināriem, kuri ilgst 

pusi dienas, piemēros 50 % no dienas likmes. Vienības izmaksas parasti izmaksā tieši dalībniekiem. 

 

Lai izvairītos no iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas, Komisija stingri iesaka uzturēšanās izdevumu 

atlīdzināšanai neizmantot citu sistēmu. Ja tomēr var pierādīt, ka šāda sistēma oficiāli tika izmantota jau 

pirms dotācijas piešķiršanas, to var turpināt izmantot Komisijas vadlīnijās noteikto valsts robežvērtību 

ietvaros
7
. Jāizvairās no maksājumiem skaidrā naudā (to vietā būtu jāizmanto bankas pārskaitījumi), izņemot 

gadījumus, kad ar pamatotiem grāmatvedības dokumentiem var pierādīt, ka šie maksājumi ir iegrāmatoti 

dotācijas saņēmēja oficiālajā [grāmatvedības] uzskaitē. 

 

Atlīdzināšana, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām 

Uzturēšanās izdevumus (izdevumus par izmitināšanu un ēdināšanu, vietējos ceļa izdevumus, pārvietojoties 

apmeklētajā teritorijā, un citus sīkus izdevumus) drīkst atlīdzināt tikai faktiski iztērētās summas apmērā. 

Tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt visus apliecinošos dokumentus, kurus Komisija var pieprasīt, pirms tā veiks 

noslēguma maksājumu. Lai izmaksas tiktu uzskatītas par atbilstīgām atlīdzināšanai, tām jābūt pamatotām 

no vietējo cenu līmeņa viedokļa un saistītām tikai ar projektu. Ja dalībniekiem parasti tiek piedāvāta 

ēdināšana (piem., brokastis viesnīcās, pusdienas un vakariņas pasākumu laikā), dienas nauda par ēdināšanu 

tiks atzīta par neatbilstīgām izmaksās vai atskaitīta no izmaksām. 

Jebkuras ceļa izmaksas, kas radušās valstīs, kuras nav atbilstīgas valstis dalībai šajā uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus, tiks noraidītas. 

Ietverot ceļa izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, jums būtu jānorāda 

ceļojuma sākuma punkts un galapunkts, ceļojošo personu skaits un (ja ir jau zināms) viņu vārds, uzvārds 

vai valstspiederība, ceļojuma mērķis (piem., otrā projekta sanāksme, mācību brauciens utt.), turklāt 

aprēķini jums būtu jāveic, izmantojot atbilstošo bāzes cenu (tirgus cenu vai vienības izmaksas). 

Ietverot uzturēšanās izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, jums būtu jānorāda 

atbilstoši informācijai par ceļa izmaksām, vietu, to personu skaits un (ja ir jau zināms) vārds un uzvārds, 

kuras saņem komandējuma naudu, un ceļojuma mērķis (piem., otrā projekta sanāksme, mācību brauciens 

utt.). 

Ceļa un uzturēšanās izmaksas dalībniekiem, referentiem un tulkiem būtu jāiekļauj A.c daļā. 

 6.3.1. Tulku un referentu izmaksas (A.e daļa) 

Tulku un referentu izmaksas būtu jāuzskaita atsevišķi. Projekta beigās ir jāsniedz šādas izmaksas 

apliecinoši dokumenti, tostarp līgumi, kuros norādīts precīzs nostrādāto stundu skaits un izmaksātās 

summas. 

6.4.1. Aprīkojums (A.f daļa) 

6.1.4.1. Aprīkojums (jauns vai lietots): 

Esoša aprīkojuma amortizācijas izmaksas principā tiek uzskatītas par projekta netiešo izmaksu daļu. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs vai līdzsaņēmējs ir iegādājies aprīkojumu (datoru, audiovizuālo iekārtu 

utt.) tikai projekta vajadzībām, viņš var prasīt šīs izmaksas atlīdzināt kā tiešās izmaksas, taču viņam 

jāizdara sekojošais: 

- jāsalīdzina dažādu piegādātāju cenas, lai noskaidrotu, kurš piedāvājums ir visizdevīgākais (ņemot 

vērā cenu un kvalitāti); 

- jāprasa atlīdzināt tikai tās izmaksas par aprīkojumu, kas iegādāts vai nomāts atbilstības perioda 

laikā, un attiecīgi ar tādu likmi, kura atspoguļo izmantošanas pakāpi un ilgumu minētajā periodā; 

- jāņem vērā, ka par atbilstīgām finansējuma saņemšanai tiks atzītas tikai tās amortizācijas izmaksas, 

kas radušās atbilstoši valsts noteikumiem par amortizāciju; 

- jāiekļauj nopirktais aprīkojums tās organizācijas inventāra sarakstā, kurā šis aprīkojums ir uzstādīts, 

un jānodrošina, ka tam tiek piešķirts inventarizācijas numurs. 

Ietverot aprīkojuma izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, 

jums būtu jānorāda tā aprīkojuma veids, kuru nepieciešams nopirkt, un tā iegādes 

cena. Tomēr no projekta līdzekļiem jūs varat segt tikai aprīkojuma samazināto 

vērtību. Tāpat būtu jānorāda tiešā saikne ar projektu. Ja iegādātā datoraparatūra 

maksā vairāk nekā EUR 1 000 par vienu vienību, norādiet amortizācijas likmi. 

ES amortizācijas noteikumu piemērs: 

Nopirktā aprīkojuma kopējā vērtība: EUR 

1000. Pieņemtais darbmūžs: trīs gadi 

(36 mēneši). 

Pieļaujamā amortizācija mēnesī tad būtu EUR 1000/36 = EUR 27,78. Dotāciju 

nolīgumā noteiktais izmaksu atbilstības periods: no 1.9.2014. līdz 31.8.2016. 

(24 mēneši). 

Pirkuma datums (= rēķina datums): 30.3.2015. 

Tātad izmantošanas laiks projektā nebūs ilgāks par 17 mēnešiem. 

Pieņemot, ka aprīkojums projektā tiks izmantots uz pusslodzi, izmantošanas rādītājs būs 

50 %. 

 

Attiecīgi kopējā summa par amortizāciju, kas jāmaksā dotācijas ietvaros, būs: 

(EUR 27,78 x 17 mēneši) x 0,5 = EUR 236,13 

 

6.1.4.2. Zeme un nekustamais īpašums: 

Izmaksas par zemes un nekustamā īpašuma iegādi nedrīkst segt no finansējuma. 

Telpu nomas izmaksas parasti tiek uzskatītas par projekta netiešajām izmaksām. Tomēr, ja telpu noma ir 

tieši un tikai saistīta ar projekta īstenošanu (piem., telpu noma konferencei), šādas izmaksas var uzskatīt par 

tiešajām izmaksām. 

 

Ietverot izmaksas par zemi un nekustamo īpašumu finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, jums 

būtu jānorāda nomas ilgums (mēnešos / dienās) un aprēķins, pamatojoties uz attiecīgajām vienības 

izmaksām. Tāpat jums būtu jānorāda tiešā saikne ar projektu. 
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6.1.5. Materiāli un piegādes (A.g daļa) 

Materiālu un piegāžu izmaksas drīkst segt no finansējuma, ja tie ir identificējami un izmantoti tikai 

projektam. Tiem jābūt identificējamiem kā tādiem saņēmēja grāmatvedības uzskaitē. Materiālu un piegāžu 

izmaksām jābūt reālām izmaksām, kas nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un tām jābūt 

saistītām tikai ar projektu. 

Vispārēji biroja izdevumi (rakstāmpiederumi, papīrs, mapes, tintes kasetnes, elektroenerģija, tālruņa un 

pasta pakalpojumi, interneta pieslēgums, datoru programmatūra utt.) tiek uzskatīti par netiešajām 

izmaksām. 

Iekļaujot materiālu un piegāžu izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, jums tās būtu 

jāaprēķina, izmantojot attiecīgās vienības izmaksas, nevis fiksētās kopsummas izmaksas. Tāpat jums būtu 

jānorāda tiešā saikne ar projektu. 

 

6.1.6. Citas iespējamas tiešās izmaksas (A.h un A.i daļa) 

6.1.6.1. Publikāciju un ziņojumu izmaksas (A.g daļa) 

Lai šādas izmaksas drīkstētu segt no ES finansējuma, publikācijas ir jāsagatavo tikai projekta vajadzībām. 

Ja par darbībām saistībā ar publikācijām, ziņojumiem un to izplatīšanu tiek slēgts apakšuzņēmuma līgums, 

piemēro 6.3. nodaļas noteikumus par apakšuzņēmuma līgumu. 

Iekļaujot šīs izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, jums būtu skaidri jānorāda 

publikācijas vai ziņojuma veids, lapu skaits un tirāža. Atsevišķi būtu jāiegrāmato tulkošanas, rediģēšanas, 

drukāšanas utt. izmaksas. Tulkojumiem jums būtu jānorāda arī avota valoda un mērķvaloda. 

6.1.6.2. Citas tiešās izmaksas (A.i daļa) 

Šajā daļā norāda konkrētas izmaksas, kas saistītas ar konferencēm un semināriem, kurus organizē projekta 

īstenošanas ietvaros. 

Ja par darbībām saistībā ar konferenču un semināru rīkošanu tiek slēgts apakšuzņēmuma līgums, piemēro 

turpmāk minētos noteikumus par apakšuzņēmuma līgumu. 

 

Iekļaujot šīs izmaksas finanšu plānā un sīki izstrādātajā budžeta projektā, būtu jāsniedz attiecīgo izmaksu 

sīks aprēķins, piem., attiecībā uz izmaksām par telpu nomu jums būtu jānorāda dalībnieku skaits un 

dienu / stundu skaits, uz kurām telpa tika iznomāta. 

6.1.6.3. Izmaksas, kuras neiekļaujas iepriekš minētajās kategorijās 

Izmaksu, kuras neiekļaujas iepriekš minētajās kategorijās, atlīdzināšanu var pieprasīt šajā sadaļā – ja tās ir 

nepieciešamas nolīgumā noteikto darbu pienācīgai veikšanai. Šai sadaļai raksturīgās izmaksas ir šādas: 

- maksa par finanšu pakalpojumiem (bankas garantijas nodevas, maksājumi par bankas darījumiem, 

bet neietverot apdrošināšanas prēmiju pret zaudējumu valūtas maiņas dēļ risku); 

- izmaksas par pakalpojumiem saistībā ar atbilstīgajām izmaksām un 

- citas izmaksas, kas izriet no dotācijas nolīguma saistībām un kas nav iekļautas kādā citā budžeta 

sadaļā (ziņojumi, tulkojumi, revīzijas sertifikāti utt.). 
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6.2. Atbilstīgas netiešās izmaksas (vispārējās projekta izmaksas — A.j daļa) 

Tās ir izmaksas, kas saistītas ar izdevumu kategorijām, kuras nevar norādīt kā konkrētas tiešās izmaksas. 

Tās attiecas uz vispārējām netiešajām izmaksām, kas nepieciešamas projektā nodarbināto darbinieku 

pieņemšanai darbā, vadībai, izmitināšanai un tieša vai netieša atbalsta sniegšanai viņiem. 

Parasti tās ietver administrācijas un pārvaldības maksas, ēku un esošā aprīkojuma amortizāciju, maksu par 

nomu, apkopi, telekomunikāciju un pasta pakalpojumiem, apkuri, ūdens piegādi, elektroenerģijas vai cita 

veida enerģijas piegādi, biroja mēbelēm, biroja piederumiem un apdrošināšanas polisēm. 

Vienotas likmes finansējumam netiešo izmaksu segšanai (līdz dotācijas nolīgumā norādītajai procentu 

likmei, bet ar maksimālo likmi līdz 7 % apmērā no kopējām atbilstīgajām izmaksām) nav nepieciešami 

apliecinoši grāmatvedības dokumenti, ja vien Komisija tos nav konkrēti pieprasījusi. 

Organizācijas, kas saņem darbības dotāciju no ES budžeta, nevar iekļaut netiešās izmaksas savā 

projekta dotācijas budžetā. 

6.3. Noteikumi par apakšuzņēmuma līgumu 

Jebkuram ārējam līgumam, kas saistīts ar projekta īstenošanu, saņēmējam ir jāizvēlas līgums ar 

visizdevīgāko piedāvājumu un bez interešu konflikta. 

Tādiem līgumiem, kuri pārsniedz summu EUR 15 000, saņēmējam ir jāpieprasa konkurējoši piedāvājumi 

no vismaz trim potenciāliem līgumslēdzējiem, lai pierādītu, ka ir izraudzīts visizdevīgākais piedāvājums. 

Šādi rīkojoties, attiecībā uz potenciālajiem apakšuzņēmējiem jāievēro pārredzamības un vienlīdzīgas 

attieksmes principi un jāizvairās no interešu konflikta. 

 

Nav atļauts slēgt apakšuzņēmuma līgumu par visām projekta darbībām, jo tas izkropļotu partnerības 

jēgu. Šā iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējs nedrīkst slēgt apakšuzņēmuma līgumu par projekta pārvaldību 

vai vispārējo administrēšanu, un līdzsaņēmēji nedrīkst slēgt apakšuzņēmuma līgumu par visām darbībām, 

par kurām viņi ir atbildīgi, vai šo darbību lielāko daļu. 

 
Parasti apakšuzņēmuma līgumā iekļauj šādus elementus: 

- sniedzamā pakalpojuma sīks izklāsts un tā saikne ar projektu (ieteicama konkrēta norāde uz 

projektu); 

- līguma sākuma un beigu datums; 

- cena (norādot izmaksu sadalījumu un aprakstu); 

- darbu grafiks / īstenošanas posmi; 

- norēķinu kārtība (viens vai vairāki avansa maksājumi, maksājumi pa daļām utt.); 

- noteikumi par neizpildi vai kavētu izpildi. 

 

Komisija NAV puse apakšuzņēmuma līgumā, kas noslēgts starp saņēmēju un 

apakšuzņēmēju / pakalpojuma sniedzēju, un tā nav atbildīga ne pret vienu no šāda līguma pusēm. Tādēļ 

saņēmējs ir vienīgā atbildīgā persona par šā līguma izpildi un tā noteikumu ievērošanu. Saņēmējam jāveic 

visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka apakšuzņēmējs / pakalpojuma sniedzējs atsakās no visām 

ar šā līguma veidu saistītajām tiesībām pret Komisiju. 
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6.4. Ieguldījumi natūrā 

Ieguldījumi natūrā ir ieguldījumi, ko neveic naudā, piemēram: 

- ziedoti izejmateriāli (t.i., papīrs un tinte publikācijām); 
- neapmaksāts brīvprātīgo darbs, ko veic privātpersona vai uzņēmums. 

Ieguldījumi natūrā nav jāaprēķina kā faktiski projekta izdevumi un tie nav atbilstīgās izmaksas. 

Tomēr, ja tos iekļauj budžetā ar mērķi veicināt projekta atbilstošu īstenošanu, saņēmējs apņemas iegūt šos 

ieguldījumus. 

Ieguldījumus natūrā Komisija ņems vērā, izvērtējot pieteikuma iesniedzēja un partnerorganizāciju 

darbības, kā arī iesaistīšanās un saistību līmeni. 

7. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana 

Aizpildiet visas pieteikuma veidlapas attiecīgās daļas un pielikumus un sakārtojiet tos secīgi, lai jūs varētu 

būt drošs, ka jūsu pieteikums ir pilnīgs. 

 

Kad visi dokumenti būs gatavi papīra formā, ieskenējiet tos un saglabājiet elektroniskā atmiņas ierīcē 

(USB zibatmiņā vai kompaktdiskā). Kur tas iespējams (piemēram, ja [uz dokumenta] nav vajadzīgs 

paraksts), saglabājiet elektroniskās datnes to oriģinālajā formātā (Excel, Word utt.). 

 

7.1. Izmaiņu veikšana pieteikumā 

Ja jūs vēlaties veikt izmaiņas jūsu pieteikumā vai kādā pielikumā, jūs to varat darīt tikai līdz uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus termiņa beigām. Jums ir jāveic visas izmaiņas pieteikuma veidlapā un / vai 

saistītajos dokumentos un jāiesūta mums līdz uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus termiņa beigām. 

Pēc nepieciešamo izmaiņu veikšanas no jauna pievienojiet jaunajai pieteikuma veidlapai VISUS 

pieprasītos dokumentus un saglabājiet jaunās versijas (kopā ar pārējiem pielikumiem, kuros nav 

veiktas izmaiņas) elektroniskā atmiņas ierīcē (USB zibatmiņā vai kompaktdiskā). 

TIKAI pieteikuma veidlapas un tai pievienoto papildinājumu visjaunākā versija tiks uzskatīta par 

derīgu un izvērtēta. Ja attiecīgie dokumenti nebūs pievienoti šai visjaunākajai versijai, tie netiks izvērtēti 

— iepriekšējās versijas vērtēšanā netiks ņemtas vērā. 

 

 

NEGAIDIET PĒDĒJO BRĪDI, LAI IESNIEGTU PIETEIKUMU. 

Termiņa pagarinājums netiks piešķirts. Pa e-pastu vai faksu iesūtīts pieteikums netiks uzskatīts par 

atbilstīgu. 

 
8. Atlase 

Jūsu pieteikums tiks izskatīts vairākos atlases un vērtēšanas posmos. Vispirms Komisija pārbaudīs, vai jūsu 

pieteikums atbilst visām formālajām prasībām (uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minētajiem atbilstības 

kritērijiem). Ja jūsu piedāvājums tiks izslēgts šajā posmā, jūs saņemsiet Komisijas vēstuli, kurā būs 
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izskaidroti iemesli, kādēļ netika atzīta jūsu atbilstība. Ja jūsu pieteikums būs atbilstīgs, to pieņems 

turpmākam vērtējumam un šajā posmā jūs nekādu informāciju nesaņemsiet. 

Visi pieteikumi, kuri būs veiksmīgi izturējuši atbilstības vērtējumu, tiks pārbaudīti no darbības un 

finansiālās spējas viedokļa (uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minētajiem atlases kritērijiem). Komisijas 

vērtētāji, pamatojoties uz jūsu iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudīs, vai jūsu organizācijai ir pietiekami 

finansiālie, tehniskie un profesionālie resursi, lai īstenotu projektu. 

Ņemiet vērā, ka šajā posmā jums var lūgt iesniegt papildu dokumentus. Pretstatā atbilstības vērtēšanas 

posmam, ja jūsu piedāvājums tiks izslēgts darbības un finansiālās spējas dēļ, jūs saņemsiet Komisijas 

vēstuli par jūsu priekšlikuma noraidīšanu tikai visa vērtēšanas procesa pašās beigās, kad tiek pieņemts 

galīgais piešķiršanas lēmums. Tas nozīmē, ka šajā posmā informāciju nesaņems ne sekmīgie, ne noraidītie 

pieteikuma iesniedzēji. 

Ja jūsu priekšlikums atbildīs gan darbības spējas, gan finansiālās spējas kritērijiem, tas tiks nodots 

vērtētājiem, kuri vērtēs priekšlikuma pozitīvos aspektus no katra piešķiršanas kritērija viedokļa (kas 

uzskaitīti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus). Priekšlikumus sarindos dilstošā secībā pēc katram 

projektam piešķirtajiem punktiem. Pēc izvērtēšanas atbilstoši piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas komiteja 

var ierosināt budžeta korekcijas vai pielāgojumus visaugstāk novērtētajos projektos. Komisija pieņems 

formālu piešķiršanas lēmumu, pamatojoties uz novērtēto projektu sarakstu un nosūtīs pieteikuma 

iesniedzējiem vēstules, informējot par vērtēšanas procesa rezultātiem. 

 


