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EIROPAS KOMISIJA 
Konkurences ģenerāldirektorāts 
 
Politika un stratēģija 
A direktorāts  
 

 

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2016. gadā 

 

VALSTU TIESNEŠU MĀCĪBAS ES KONKURENCES TIESĪBU JOMĀ 

1. Ievads 

1.1. Eiropas Parlaments un Padome 2013. gada 17. oktobrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1382/2013
1
, ar 

ko izveido programmu “Tiesiskums” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Viens no tās 

mērķiem ir atbalstīt un veicināt tiesnešu apmācību, tostarp valodas apguvi attiecībā uz juridisko 

terminoloģiju, lai sekmētu vienotas tiesiskās un tieslietu kultūras attīstību.  

1.2. Eiropas Komisija 2016. gada 23. martā pieņēma darba programmu 2016. gadam un apstiprināja 

finansējumu programmas “Tiesiskums”
2
 īstenošanai, kuras aktuālajā labotajā versijā paredzēts, 

ka ir jāpublicē uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par atbalsta sniegšanu valsts un starpvalstu 

projektiem par tiesnešu apmācību konkurences tiesību jomā. Tādējādi dotācijas var piešķirt ar 

mērķi atbalstīt un veicināt tiesnešu apmācību, tostarp valodas apguvi attiecībā uz juridisko 

terminoloģiju, lai sekmētu vienotas tiesiskās un tieslietu kultūras attīstību konkurences tiesību 

jomā. 

Pasākumi, kas paredzēti valstu tiesnešu mācību un tiesiskās sadarbības īstenošanai, turpmāk 

tekstā tiek saukti par “projektiem”.  

1.3. Struktūras, kas iesniedz priekšlikumus, turpmāk tekstā tiek sauktas par “pieteikuma 

iesniedzējiem”. Sekmīgie pieteikuma iesniedzēji, kam piešķirta dotācija, tiek saukti par 

“saņēmējiem”. 

2. Mērķi  

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus uzdevums ir rast līdzfinansējumu projektiem, kuru 

mērķis ir valstu tiesnešu apmācība saistībā ar Eiropas konkurences noteikumu piemērošanu. Tas 

ietver gan pretmonopola, gan valsts atbalsta noteikumu īstenošanu valstu un privātā līmenī. 

Galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai valstu tiesas saskaņoti un konsekventi piemērotu ES 

konkurences tiesību aktus. 

Dotācijas saskaņā ar šo uzaicinājumu paredzētas, lai līdzfinansētu projektus, kuri: 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1382/2013, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” 

laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, OV L 354, 28.12.2013., 73. lpp. 
2 C (2016) 1677 final, KOMISIJAS 2016. gada 23. marta ĪSTENOŠANAS LĒMUMS par darba programmas 2016. gadam un finansējuma 

“Tiesiskuma” programmas īstenošanai pieņemšanu 
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 nodrošina to, ka valstu tiesas saskaņoti un konsekventi piemēro Eiropas konkurences 

noteikumus. Tas ietver materiālās un procesuālās tiesību normas un īpašu sadarbības 

mehānismu piemērošanu starp valstu tiesnešiem un konkurences iestādēm (tai skaitā Eiropas 

Komisiju un īpašos sadarbības noteikumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 vai Regulu 

(EK) Nr. 734/2013), kā arī kontaktu veidošanu un apmaiņu starp valstu tiesnešiem; 

 valodas apguvi attiecībā uz juridisko terminoloģiju, lai sekmētu vienotas tiesiskās un tieslietu 

kultūras attīstību konkurences tiesību jomā.  

Šos mērķus vislabāk var sasniegt, izmantojot projektus, kuros īpaša uzmanība pievērsta valstu 

tiesnešu lomai ES konkurences tiesību aktu piemērošanā, tiesnešu konkrētām vajadzībām un 

darba videi, kā arī jau notikušajām mācībām un esošajām zināšanām. 

Vislabāk šādas atšķirīgas vajadzības var apmierināt, mācības organizējot vairākos savstarpēji 

pakārtotos līmeņos.  

Projekti var būt paredzēti mērķauditorijai vienā vai vairākās valstīs, kurām ir tiesības saņemt 

atbalstu. Tomēr vienā mācību kursā vai projektā ir ieteicams uzaicināt tiesnešus no vairākām ES 

dalībvalstīm, jo tas veicina kontaktu veidošanu un ES tiesību aktu saskaņotu un konsekventu 

piemērošanu.  

Projekti būtu jāīsteno tā, lai tie radītu Eiropas mēroga pievienoto vērtību (sk. 2.1. punktu). 

Līdzfinansētie projekti ir paredzēti kā papildinoši un/vai inovatīvi projekti, un tie nedublē citu 

valsts līmeņa mācību pakalpojumu sniedzēju esošos vai plānotos projektus.  

2.1. Darbības joma un gaidāmie rezultāti 

Projektiem jāatbilst iepriekš minētajiem mērķiem un skaidri jāparāda ES mēroga pievienotā 

vērtība. To, kāda Eiropas mēroga pievienotā vērtība ir darbībām, tostarp nelielām un valsts 

mēroga darbībām, izvērtē, ņemot vērā tādus kritērijus kā, piemēram, darbību pienesums 

Savienības tiesību aktu konsekventā un saskaņotā īstenošanā un sabiedrības informētības 

paplašināšanā par to, kādas tiesības izriet no minētajiem tiesību aktiem, darbību potenciāls radīt 

savstarpēju uzticēšanos starp dalībvalstīm un uzlabot pārrobežu sadarbību, darbību pārrobežu 

ietekme, to devums paraugprakses izstrādē un izplatīšanā vai to potenciāls radīt tādus praktiskus 

instrumentus un risinājumus, ar kuriem risina pārrobežu vai Savienības mēroga problēmas. 

Projektu saturs būtu jāpielāgo mērķauditorijas vajadzībām. Projekti būtu jāizstrādā, izmantojot uz 

praksi vērstas un/vai novatoriskas mācību metodes (tostarp jaukta tipa mācības, e-mācības un 

simulācijas). Projektu rezultātiem vajadzētu būt ar plašu un ilgstošu ietekmi. 

2.2. Mērķauditorija 

Mērķauditorijā jāiekļauj tie valstu tiesneši, kuri izskata ar konkurences jautājumiem saistītas 

lietas valsts līmenī. Tas attiecas arī uz prokuroriem, valstu tiesnešu palīgiem un tiesnešu biroju 

vai valsts tiesu darbiniekiem valstīs, kurām ir tiesības saņemt atbalstu
3
.  

                                                 
3 Šā uzaicinājuma nolūkā "valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu" ir ES dalībvalstis, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti, jo, kā minēts 

Regulas 1382/2013 34. un 35. apsvērumā, tās nepiedalījās iepriekš minētās regulas pieņemšanā, un tādēļ tās noteikumi tām nav saistoši un 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EN:PDF
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 Projekti ir paredzēti tikai valstu tiesnešiem, kuri pārskata valstu konkurences iestāžu 

lēmumus, un pēdējās instances tiesnešiem, kas nodarbojas ar konkurences tiesību 

jautājumiem, tostarp pretmonopola un valsts atbalsta jomā.  

Mērķauditorija, kā noteikts iepriekš, turpmāk tiek saukta “valstu tiesneši”. 

 Tiesneši no valstīm, kas nav valstis, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un personas, kas nav valstu 

tiesneši, var piedalīties projektos ar nosacījumu, ka ievērojama mērķauditorijas daļa ir valstu 

tiesneši. Tomēr izmaksas, kas saistītas ar viņu dalību, nevar iekļaut kā attiecināmās izmaksas. 

3. Termiņi un pieejamais budžets 

 Posmi Aptuvenais laikposms 

a) Uzaicinājuma publicēšana  19.12.2016. 

b) Pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.3.2017. 

c) Vērtēšanas laikposms 2017. gada aprīlis – maijs 

d) Informācija pieteikuma iesniedzējiem 2017. gada jūlijs 

e) Budžetu pārskatīšana  2017. gada jūlijs – 

septembris 

f) Dotācijas līguma parakstīšana un darbības 

uzsākšanas datums 

2017. gada oktobris 

g) Informācijas diena Briselē sekmīgajiem pieteikuma 

iesniedzējiem 

2017. gada oktobris 

 

 Kopējais budžets, kas paredzēts saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegto projektu līdzfinansēšanai, ir 

EUR 1 000 000. 

 Maksimālā piešķiramā dotācija ir EUR 400 000, bet minimālā – EUR 50 000.  

 Komisijai ir tiesības neiedalīt visus pieejamos līdzekļus. 

4.  Projektu priekšmets 

Pamatojoties uz iepriekš identificētām mācību vajadzībām, projektiem pielāgotā veidā vajadzētu 

būt paredzētiem konkrētai mērķauditorijai.  

Mācību projektiem vajadzētu nodrošināt valstu tiesnešu aktīvu līdzdalību projektu mācību 

pasākumos, tādējādi izvairoties no vienkāršiem lekciju priekšlasījumiem. 

                                                                                                                                                                          
nav jāpiemēro. Šajā programmā var piedalīties arī organizācijas no kandidātvalstīm, iespējamām kandidātvalstīm un valstīm, kas 

pievienojas ES, saskaņā ar vispārējiem principiem un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri paredzēti attiecībā uz minēto valstu 

līdzdalību Savienības programmās, kas izveidotas ar attiecīgajiem pamatnolīgumiem, Asociācijas padomes lēmumiem vai līdzīgiem 

nolīgumiem; tomēr, lai piešķirtu līdzekļus šīm valstīm, ir jāievēro īpaši nosacījumi (t. i., šīm valstīm, lai piedalītos minētajā programmā, ir 

jābūt tādām, kas parakstījušas nolīgumu un veikušas iemaksas Eiropas Savienības budžetā.).  
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Videi, kurā notiek apmācība ar valstu tiesnešu līdzdalību, vajadzētu būt pietiekami drošai, lai 

dalībnieki varētu brīvi apmainīties ar viedokļiem un pieredzi un mācīties cits no cita bez ārējās 

uzraudzības vai iejaukšanās. Tāpēc vislabākie ir projekti, kas paredzēti tieši valstu tiesnešiem. 

Tiek ierosinātas divas jomas, piecas prioritātes un trīs preferences.  

Projekti var attiekties uz vairāk nekā vienu jomu, taču ir skaidri jānorāda, kura no tām ir galvenā 

joma, bet kura – palīgjoma. 

Konkrētās jomas ietvaros pieteikuma iesniedzējiem skaidri jānorāda, kuras no turpmāk 

minētajām prioritātēm tiek risinātas viņu priekšlikumā. Projektam vajadzētu attiekties uz vismaz 

vienu prioritāti, taču varētu būt arī vairākas. 

Priekšlikumi, kas neattiecas uz kādu no turpmāk minētajām prioritātēm, joprojām var pretendēt 

uz atbalstu, bet saskaņā ar 2016. gada piešķiršanas kritēriju vadlīniju sadaļu "Mērķu un 

priekšmeta svarīgums" tiem piešķirs 0 punktu. Kā izņēmumu no šā noteikuma kredītrīkotājs pēc 

novērtēšanas komitejas ieteikuma var nolemt, ka ierosinātā tēma/ierosinātais pasākums ir 

uzskatāms par prioritāti (piemēram, kādas dalībvalsts īpaša vajadzība). Šajā gadījumā saskaņā ar 

2016. gada piešķiršanas kritēriju vadlīniju iepriekš minēto sadaļu var piešķirt maksimāli 

20 punktus. 

Visbeidzot, priekšroka tiks dota projektiem, kas vērsti uz turpmāk minētajām preferencēm. 

Pirmā joma — zināšanu par ES konkurences tiesību aktiem, to piemērošanas un 

interpretācijas uzlabošana.  

Projektos vajadzētu iekļaut mācību pasākumus, piemēram, konferences, seminārus, 

darbseminārus, kolokvijus utt., kā arī īstermiņa vai ilgtermiņa mācību kursus par ES konkurences 

tiesībām. Šīs prioritātes projektiem vajadzētu būt drīzāk vērstiem uz valstu tiesnešu padziļinātu 

apmācību. Pamata mācības tiks finansētas vienīgi tad, ja ir pienācīgi pamatotas (piemēram, valstu 

tiesnešiem jaunizveidotā tiesā). 

Šajā jomā 2016. gada uzaicinājums ir vērsts uz šādām prioritātēm. 

1. prioritāte. Saistībā ar valsts atbalsta modernizāciju un valstu tiesu jauno izpildes lomu, ļoti 

ieteicami ir mācību pasākumi, kas veltītas valsts atbalsta jautājumiem. 

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti izvēlēties vismaz 2 no 4 turpmāk minētajiem tematiem: 

a) atbalsta koncepcija
4
 (tostarp atbalsta finansēšanas metode, izmantojot parafiskālus 

maksājumus un vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus
5
); 

                                                 
4 Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu; OV C 262, 

19.7.2016., 1.–50. lpp. 
5 Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu tiesisko regulējumu veido šādi instrumenti: Komisijas paziņojums par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu; OV C 262, 19.7.2016. 1.–50. lpp.; Komisijas paziņojums 

par Eiropas Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 

sniegšanu (OV C 8, 11.1.2012., 4.–14. lpp.). Komisijas 20. decembra Lēmums par LESD 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam 

attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi (OV L 7, 11.1.2012., 3.-10. lpp.). Komisijas paziņojums – Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko 
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b) regulas, kas pieņemtas saistībā ar valsts atbalsta modernizāciju, t.i., galvenokārt 

De minimis regula
6
 un Vispārējā grupu atbrīvojuma regula

7
; 

c) valstu tiesu loma
8
 valsts atbalsta tiesību aktu īstenošanā (pamatojoties uz 

paziņojumu par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās un uz 

Atgūšanas paziņojumu
9
);  

d) tiesās iesniegtie pagaidu pasākumu pieprasījumi un tiesu mijiedarbība ar ES 

Tiesas tiesvedību. 

2. prioritāte. Mācību pasākumi, kuros apskata Direktīvu 2014/104 par konkurences 

pārkāpumu radītu zaudējumu atlīdzināšanu
10

. Dalībvalstīm savos tiesību aktos direktīva ir 

jātransponē līdz 2016. gada 26. decembrim. Šo projektu mērķis ir veicināt tiesnešu spējas jaunos 

noteikumus piemērot precīzi un saskaņoti. 

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti izvēlēties vismaz 2 no 5 turpmāk minētajiem tematiem: 

a) pierādījumu atklāšana tiesvedībās par prasību par zaudējumu atlīdzināšanu; 

b) pārmaksas pārnešana un mijiedarbība starp zaudējumu atlīdzināšanas prasībām par vienu 

un to pašu pārkāpumu, kuras cietušās personas ir iesniegušas piegādes ķēdes dažādos 

posmos; 

c) konkurences pārkāpuma radīta kaitējuma apmēra noteikšana zaudējumu atlīdzināšanas 

prasību ietvaros, tostarp to metožu piemērošana, kas noteiktas Komisijas Praktiskajās 

vadlīnijās par konkurences pārkāpumu radīta kaitējuma apmēra noteikšanu
11

; 

d) mijiedarbība starp konkurences tiesību aizsardzību publiskajā un privātajā sektorā, 

pievēršot uzmanību gan pozitīvajai mijiedarbībai (kā prasītāji var gūt labumu no 

konkurences iestāžu veiktajām izpildes darbībām), gan pasākumiem, lai izvairītos no 

negatīvas mijiedarbības (piemēram, pierādījumu atklāšanas ierobežojumi un solidārā 

atbildība); 

                                                                                                                                                                          
piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (OV C 8, 11.1.2012., 15.- 22. lpp.), Komisijas Regula par Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (OV L 114, 26.4.2012., 8. lpp.). 
6 Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam (OV L 352, 24.12.2013., 1. -8. lpp.). 
7 Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, 

piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1.–78. lpp.). 
8 Komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās, OV C 85, 9.4.2009., 1.-22. lpp. 
9 Ceļā uz Komisijas lēmumu efektīvu izpildi, kuros dalībvalstīm tiek uzdots atgūt nelikumīgu un nesaderīgu valsts atbalstu (OV C 272, 

15.11.2007., 4.- 17. lpp.) 
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Direktīva 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu 

tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību 

pārkāpumiem (OV L 349, 1.–19. lpp.), pieejama šādā tīmekļa vietnē: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG. 
11 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf
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e) lietu pārvaldība un paraugprakse, risinot piekritības un piemērojamo tiesību aktu 

jautājumus un izskatot situācijas, kad notikusi paralēla vai secīga tiesvedība dažādās 

dalībvalstīs. 

3. prioritāte. Mācību pasākumi, kuros apskata konkurences tiesību pamatā esošos 

ekonomikas principus. Apmācība ir praktiski orientēta un ietver reālu gadījumu izpēti. 

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti izvēlēties vismaz vienu tematu: 

a) tautsaimniecības principi un ekonomiskais pamatojums (piemēram, piedāvājums un 

pieprasījums, izmaksu analīze, aizstāšana un stratēģiska mijiedarbība dažādās 

konkurences vidēs, tirgus definīcijas, horizontāli un vertikāli saistīti tirgi, tirgus vara); 

b) ekonomisko pierādījumu/pētījumu novērtēšana tiesvedībā un to procesuālā apstrāde, 

tostarp pārskats par pašreiz izmantotajām aprēķina metodēm (kvantitatīvajām un 

kvalitatīvajām), uzsverot to priekšrocības un ierobežojumus, kā arī to, cik svarīga ir 

konsekvence, robustums un rezultātu reproducējamība. 

4. prioritāte. Mācību pasākumi, kas vērsti uz problēmām, kuras rodas Eiropas konkurences 

tiesību un e-komercijas un/vai intelektuālā īpašuma tiesību jauno attīstības tendenču 

saskarnes jomās. 

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti izvēlēties vismaz vienu tematu: 

a) juridisks novērtējums par to, kāda ir tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļu daudzveidības 

ietekme uz konkurenci (apskatot izplatīšanas modeļus, cenu veidošanas modeļus, izvērtējot 

tirgus vietnes un platformas, teritoriālos un licencēšanas ierobežojumus, ES vertikālā un 

horizontālā regulējuma interpretāciju tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļu kontekstā, jaunāko 

ES tiesu praksi utt.); 

b) digitālo tirgu pretmonopola pārbaudes (aplūkojot tādus konceptus kā patentu aizsardzība, 

standartizācijas organizācijas, ekskluzivitātes atlaides, plēsonīgas cenas, tirgus definīcijas un 

"blakustirgu" nozīme, divvirzienu tirgi, platformas, jaunākā ES tiesu prakse apvienošanās 

lietās un LESD 101. un 102. pants šajā kontekstā).  

Otrā joma — valstu tiesnešu juridiskās valodas prasmju uzlabošana.  

Juridiskās valodas prasmju attīstība var būt mācību programmas galvenais priekšmets.  

5. prioritāte. Projektos būtu jāiekļauj juridiskās valodas mācību pasākumi, kas saistīti ar 

konkurences tiesību piemērošanas specifisko terminoloģiju. Par projektu galveno mērķi jānosaka 

ģeogrāfisko/valodas barjeru pārvarēšana, lai izveidotu kopēju Eiropas tiesisko telpu. 

Finansiālā atbalsta sadalījums starp dažādām prioritātēm un punktu piešķiršana  

Lūdzam skatīt 2016. gada piešķiršanas kritēriju vadlīnijas, kas publicētas kopā ar šo 

uzaicinājumu.  
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Pieņemot lēmumu par dotāciju piešķiršanu, tiks meklētas iespējas panākt taisnīgu līdzsvaru starp 

prioritātēm. Tādēļ Komisijai jāfinansē vismaz divi projekti
12

 katrā no iepriekš minētajām divām 

jomām (kā galvenā joma).  

Priekšroka tiks dota projektiem, kas: 

 nodrošina mācības, paredzot vairākus savstarpēji pakārtotus līmeņus; 

 nevis vienkārši dublē citu valsts līmeņa mācību pakalpojumu sniedzēju 

izmantojamos/plānotos mācību materiālus vai īstenojamos/plānotos projektus vai 

pārklājas ar tiem, bet ir papildinoši un/vai inovatīvi;  

 vienā mācību kursā iesaista tiesnešus no vairākām dalībvalstīm un tādējādi veicina 

kontaktu veidošanu. 

5. Pieņemamības prasības,  

 Pieteikumi jāiesūta vēlākais līdz 3. iedaļā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 Pieteikumi jāiesniedz rakstiski un jānosūta pa pastu (skat. 8. iedaļu), izmantojot pieteikuma 

veidlapas un tā pielikumus, kas pieejami šādā tīmekļa vietnē: 

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

 

Ja iepriekš minētās prasības netiks izpildītas, pieteikums tiks noraidīts. 

 

6. Atbilstības, izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritēriji 

6.1. Atbilstības kritēriji 

 

Projektiem jābūt: 

 

a) tādiem, kurus iesniedz iestādes, publiskas vai privātas organizācijas, kas pienācīgi reģistrētas 

vienā no valstīm, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, vai kurus iesniedz starptautiska organizācija. 

Trešo valstu organizācijas var piedalīties kā asociētie partneri, taču viņu izdevumus nevar 

uzskatīt par attiecināmām izmaksām. Turklāt viņiem nav atļauts iesniegt projektus vai būt par 

līdziesniedzējiem ([dotācijas] līdzsaņēmējiem). Organizācijām, kas nav bezpeļņas organizācijas, 

ir jāiesniedz pieteikumi sadarbībā ar valsts struktūrām vai privātām bezpeļņas organizācijām. 

Eiropas Savienības izveidotās iestādes, uz kurām attiecas Finanšu regulas
13

 208. pants, nav 

tiesīgas pieteikties uz dotāciju, bet var būt saistītas ar pieteikumu. Tomēr šo iestāžu izmaksas 

nevar līdzfinansēt ar dotāciju;  

 

                                                 
12 Ja ir iesniegts pietiekams skaits pieteikumu. 
13 Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu, ar grozījumiem. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF un http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR  

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (PN), ar grozījumiem. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN un http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN  

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN


 8 

b) paredzētiem konkrētas mērķauditorijas dalībniekiem, kā noteikts šā uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus 2.2. punktā; 

 

c) izstrādātiem ar mērķi iegūt ES dotāciju, kas nevar būt mazāka par EUR 50 000 vai lielāka par 

EUR 400 000; 

 

d) tādiem, kas nav pabeigti vai uzsākti pirms dienas, kad iesniegts pieteikums iegūt dotāciju. 

 

6.2. Izslēgšanas kritēriji 

 

6.2.1. Izslēgšana no dalības
14

 

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no dalības šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, ja viņi 

būs kādā no turpmāk aprakstītajām situācijām: 

(a) pieteikuma iesniedzējs ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas 

procedūra, ja tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, ja tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, 

ja tā darījumdarbība ir pārtraukta vai ja tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no 

līdzīgas procedūras, kura paredzēta saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem; 

(b) ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs 

nav izpildījis savus pienākumus, kas attiecas uz nodokļu maksājumiem vai sociālā 

nodrošinājuma iemaksu maksājumiem saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā šis 

dalībnieks veic uzņēmējdarbību vai kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde, vai līguma izpildes 

valsts tiesību aktu noteikumiem;  

(c) ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir 

vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, pārkāpjot piemērojamos normatīvos 

aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgais pieteikuma 

iesniedzējs, vai arī iesaistoties jebkurā prettiesiskā rīcībā, kurai ir ietekme uz tā profesionālo 

uzticamību, ja šāda rīcība liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību, tostarp jo 

īpaši kādā no šādām rīcībām: 

(i) tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, kas 

jāsniedz, lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti atlases 

kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot līgumu / dotācijas līgumu; 

(ii) līguma slēgšana ar citiem ekonomikas dalībniekiem nolūkā izkropļot konkurenci; 

(iii)intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana; 

(iv) mēģinājums iepirkuma / dotācijas piešķiršanas procedūras laikā ietekmēt 

līgumslēdzējas iestādes lēmumu pieņemšanas procesu; 

(v) mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu sniegt nepamatotas 

priekšrocības iepirkuma procedūrā; 

                                                 
14 FR 106. panta 1. punkts. 
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(d) ar galīgo spriedumu tiek atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir vainīgs kādā no šādām rīcībām: 

(i) krāpšana 1. panta nozīmē Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu 

aizsardzību, kas pieņemta ar Padomes 1995. gada 26. jūlija Aktu; 

(ii) korupcija, kā definēts 3. pantā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas 

Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, 

kas izstrādāta ar Padomes 1997. gada 26. maija Aktu, un Padomes Pamatlēmuma 

2003/568/TI 2. panta 1. punktā, kā arī korupcija, kā definēts tās valsts tiesību 

aktos, kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde vai kurā ekonomikas dalībnieks veic 

uzņēmējdarbību, vai līguma izpildes valsts tiesību aktu noteikumos;  

(iii)līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kā definēts Padomes Pamatlēmuma 

2008/841/TI 2. pantā; 

(iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana, kā definēts 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK 1. pantā; 

(v) teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām, kā definēts 

attiecīgi Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI, 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, 

atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts 

minētā lēmuma 4. pantā; 

(vi) bērnu darbs vai citi cilvēku tirdzniecības veidi, kā definēts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2011/36/ES 2. pantā; 

(e) pieteikuma iesniedzējs ir pieļāvis būtiskus trūkumus saistībā ar būtisku prasību ievērošanu, 

pildot no budžeta finansētu līgumu / dotācijas līgumu, kuri ir noveduši pie šāda līguma 

priekšlaicīgas izbeigšanas vai līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju piemērošanas vai 

kuri ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai 

izmeklēšanās;  

(f) ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka pieteikuma iesniedzējs ir 

veicis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta nozīmē. 

6.2.2. Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu
15

 

Pieteikuma iesniedzējam nepiešķir dotāciju, ja dotācijas piešķiršanas procedūras laikā tas: 

a) atrodas izslēgšanas situācijā, kas noteikta saskaņā ar Finanšu regulas 106. pantu; 

 

b) ir sagrozījis informāciju, kas prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, vai nav iesniedzis 

minēto informāciju; 

 

c) iepriekš ir bijis iesaistīts iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā, ja tas rada 

konkurences izkropļošanu, kuru nevar novērst citādi. 

 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jāparaksta apliecinājums ar goda vārdu, kurā tie apliecina, ka viņi 

                                                 
15 FR 107. pants. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
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neatrodas nevienā no situācijām, kas minētas Finanšu regulas 106. panta 1. punktā un 107. pantā. 

Apliecinājums ar goda vārdu ir atrodams mūsu tīmekļa vietnē 

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

 

 

 

6.3. Atlases kritēriji 

 

Priekšlikumus, kuri ir saskaņā ar atbilstības kritērijiem un kuri neatbilst izslēgšanas kritērijiem, 

novērtēs, ievērojot to finansiālo un darbības spēju. 

 

6.3.1.  Finansiālā spēja
16

 

 

Pieteikuma iesniedzējiem jābūt stabiliem un pietiekamiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu 

savu darbību visā projekta darbības laikā, un tiem jāpiedalās projekta finansēšanā. Finansiālo 

spēju novērtēs, pamatojoties uz šādiem apliecinošiem dokumentiem, kas jāiesniedz kopā ar 

pieteikumu: 

a) neliela apjoma dotācijām (≤ EUR 60 000): apliecinājums  

b) dotācijām > EUR 60 000: apliecinājums un 

VAI NU 

peļņas un zaudējumu pārskats, bilance par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru konti tika 

noslēgti; 

VAI 

attiecībā uz jaunizveidotiem uzņēmumiem minētos dokumentus varētu aizstāt 

uzņēmējdarbības plāns. 

 

Ja Eiropas Komisija, pamatojoties uz šiem dokumentiem, uzskata, ka finansiālā spēja nav 

pietiekami pierādīta, tā var: 

o pieprasīt papildu informāciju; 

o piedāvāt dotācijas līgumu bez priekšfinansējuma; 

o piedāvāt dotācijas līgumu ar priekšfinansējumu, kuru izmaksā pa daļām; 

o piedāvāt dotācijas līgumu ar priekšfinansējumu, kuram ir bankas garantija
17

; 

o noraidīt pieteikumu.  

Finansiālās spējas pārbaude neattiecas uz publiskām vienībām vai starptautiskām organizācijām. 

6.3.2. Darbības spēja
18

 

                                                 
16 FR 131. panta 3. punkts un 132. panta 1. punkts, PN 202. pants. 
17 FR 134. pants, PN 206. pants. 
18 FR 131. panta 3. punkts un 132. panta 1. punkts, PN 202. pants. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt profesionālām zināšanām un kvalifikācijai, kas vajadzīga, lai 

īstenotu projektu vai darba programmu. Pieteikuma iesniedzējiem par to ir jāiesniedz 

apliecinājums, kā arī šādi apliecinoši dokumenti: 

 organizācijas darbības pārskati (attiecīgā gadījumā);  

 īss apraksts, kurā uzskaitītas tās esošās profesionālās iemaņas/resursi, ko izmantos 

projekta īstenošanai, un/vai par darbības pārvaldību un īstenošanu galveno atbildīgo 

personu dzīves apraksts (curriculum vitae); 

 iepriekšējo projektu un veikto darbību pilnīgi saraksti saistībā ar attiecīgā uzaicinājuma 

politikas jomu vai veicamajām darbībām; 

 projektā iesaistīto dabas vai ekonomisko resursu saraksts. 

 

6.4. Piešķiršanas kritēriji 

 

Tiks vērtēti tikai tie priekšlikumi, kas atbilst iepriekš minētajiem atlases kritērijiem. Piešķiršanas 

kritēriju mērķis ir nodrošināt, ka tiek izraudzīti projekti ar augstu kvalitāti un ka tie atbilst, ciktāl 

iespējams, šā uzaicinājuma mērķiem un prioritātēm izmaksu lietderības ziņā. Jāraugās, lai tie 

veidotu sinerģiju ar citiem ES instrumentiem un programmām, un izvairītos no notiekošo darbību 

pārklāšanās un dublēšanās. Visus projektus vērtēs pēc šādiem kritērijiem. 

 

1) Atbilstība uzaicinājuma mērķiem un priekšmetam (maksimāli 40 punkti): 

a) cik lielā mērā priekšlikums atbilst uzaicinājuma mērķiem, ierosinātajām svarīgajām jomām, 

prioritātēm un preferencēm (maksimāli 35 punkti); 

b) cik lielā mērā priekšlikumā ievērota prasība radīt Eiropas mēroga pievienoto vērtību, kas minēta 

2.1. punktā (maksimāli 5 punkti). 

 

2) Projekta patiesā kvalitāte attiecībā uz tā izstrādi, noformējumu, organizāciju un īstenošanu 

(maksimāli 20 punkti): 

a) vai metodoloģija (pieeja, piedāvāto darbību detalizācija un konkrētums, ziņotāju kvalitāte, 

uzraudzības sistēmas, tirdzniecības stratēģijas, u.c.) un izpildes termiņš ir piemēroti, lai 

sasniegtu vēlamo projekta rezultātu? (maksimāli 10 punkti); 

b) vai piedāvātās darbības ir pienācīgi izstrādātas paredzētajai mērķauditorijai (maksimāli 

10 punkti)? 

3) Projekta ģeogrāfiskais tvērums, gaidāmie rezultāti, rezultātu izplatīšana un ilgtspējība 

(maksimāli 15 punkti): 

a) cik plaša ir projekta ģeogrāfiskā ietekme gaidāmo rezultātu ziņā un kāda ir iesaistīto valstu 

dažādība attiecībā uz dalībniekiem, mērķauditoriju un/vai partnerību? (maksimāli 10 punkti); 

b) vai projekta gaidāmie rezultāti ir sasniedzami, svarīgi un vai tiem būs ilgtspējīga ietekme? 

(5 punkti). 
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4) Izmaksu lietderība (maksimāli 25 punkti): 

a) vai piedāvātais budžets ir pamatots, ņemot vērā gaidāmos rezultātus un viena tiesneša 

apmācības izmaksas dienā (maksimāli 10 punkti)? 

b) vai katrā budžeta sadaļā piešķirtajām izmaksām ir laba cenas un vērtības attiecība un saprātīga 

attiecība starp samaksu lektoriem un projekta kopējām izmaksām (jo īpaši ņemot vērā 

dalībniekiem paredzēto izmaksu segumu) (maksimāli 15 punkti)? 

Lai projektam varētu piešķirt dotāciju, tam jāiegūst vismaz 50% no punktiem 1., 2. un 4. kritērijā 

un vismaz 60 no 100 punktiem. 

Vērtēšanas procedūras laikā Komisija var lūgt papildu dokumentus/skaidrojumus un 

nepieciešamos tehniskos un finansiālos pielāgojumus. Pēc tam, kad vērtēšanas procedūra ir 

pabeigta, tai skaitā Komisija pieņēmusi lēmumu par dotācijas piešķiršanu, Komisija informēs katru 

pieteikuma iesniedzēju par galīgo pieņemto lēmumu un turpmākajiem pasākumiem un procedūrām 

dotācijas līguma sagatavošanai. 

7. Finanšu noteikumi
19

 

7.1. Īstenojot projektus, saņēmējiem jāievēro Finanšu regula (FR) (un jo īpaši Pirmās daļas VI sadaļa) 

un tās 2012. gada piemērošanas noteikumi (PN) ar grozījumiem
20

. 

7.2. Ar programmu piešķirtā dotācija nedrīkst segt visus attiecīgās darbības izdevumus; ES 

ieguldījums nedrīkst pārsniegt 80 % un izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos – 90 % no 

attiecīgās darbības kopējām attiecināmajām izmaksām, jo īpaši attiecībā uz: Eiropas, valstu vai 

vietējām struktūrām, kas īpaši izveidotas ar nolūku apmācīt valstu tiesnešus; Eiropas, valstu un 

vietējām konkurences tiesību tiesnešu apvienībām; pieteikuma iesniedzējiem no ES dalībvalstīm, 

kurām sniedz finansiālo palīdzību vai kuras tiek pārraudzītas (Grieķija, Īrija, Kipra, Latvija, 

Portugāle, Rumānija, Spānija un Ungārija).  

 

Tādēļ vismaz 20 % un īpašos gadījumos 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām ir jāsedz 

pieteikuma iesniedzējam, partneriem vai citam finansētājam.  

7.3. Nekumulatīvs piešķīrums: līdzfinansējumu projektam, ko īsteno saskaņā ar šo programmu, 

nedrīkst apvienot ar citu līdzfinansējumu no citas programmas, kuru finansē no Eiropas 

Savienības budžeta. 

7.4. Projektu nedrīkst pabeigt vai uzsākt pirms dienas, kad iesniegts dotācijas pieteikums. 

7.5. Ieguldījumus natūrā nevar iekļaut projekta budžetā kā izdevumus un tos nevar pieņemt kā 

līdzfinansējumu, ja vien tie neietilpst kategorijā, kas paredzēta Regulas 1382/2013
21

 

7. apsvērumā. 

                                                 
19 Papildu noteikumi atrodami dotācijas līguma projektā, kas pieejams mūsu tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html.  
20 Skatīt 14. zemsvītras piezīmi.  
21 "Savienībai būtu jāveicina mācību pasākumi par Savienības tiesību aktu īstenošanu, iesaistīto tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku algas, 

kuras finansē dalībvalstu iestādes, uzskatot par atbilstīgām izmaksām vai līdzfinansējumu natūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) ("Finanšu regula")". 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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7.6. Noteikumi par attiecināmajām izmaksām ir iekļauti vispārīgajos noteikumos dotācijas līguma 

projektā, kas pievienots šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus. 

7.7. Darbībām, kuras var veikt gan publiskas, gan privātas vienības un struktūras, neatskaitāmais 

PVN, kas radies publiskām vienībām un struktūrām, ir jāuzskata par attiecināmu tiktāl, ciktāl tas 

tiek maksāts par tādu darbību īstenošanu kā apmācība vai informēšana, ko nevar uzskatīt par 

publiskās varas izmantošanu. 

7.8. Pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz budžeta tāme euro, norādot līdzfinansējuma avotus, kas 

netiek finansēti no ES budžeta. 

7.9. Izmitināšanas izmaksas un izdevumus par maltītēm un atspirdzinājumiem atlīdzina, pamatojoties 

uz vienības izmaksām, kuras apmērus nosaka, pamatojoties uz Eiropas Komisijas darbinieku 

uzturēšanās un komandējumu dienas naudas apmēru
22

. Attiecībā uz semināriem, kas ilgst pusi no 

dienas, piemēros 50 % no dienas likmes. 

7.10. Saņēmējs (vai līdzsaņēmēji, ja ir vairāki saņēmēji) ir vadošais saņēmējs, kuram izmaksā dotāciju. 

Lai izmaksas būtu attiecināmas, tām visām jābūt tādām, kas radušās saņēmējam. 

Pakalpojumi/preces jāpasūta saņēmējam un rēķini jāizraksta uz saņēmēja vārda. Ja 

pakalpojumus/preces apmaksā citi partneri, šādus izdevumus uzskata par ieguldījumiem natūrā 

un tādēļ tos nevar iekļaut kā attiecināmās izmaksas. 

7.11. Projektu mērķis vai rezultāts nav peļņas gūšana. Peļņa tiek definēta kā jebkura summa, par kuru 

projekta kopējie faktiskie ieņēmumi pārsniedz kopējās faktiskās izmaksas. Jebkura konstatētā 

peļņa radīs dotācijas pēdējās summas samazinājumu līdzvērtīgā apjomā. 

7.12. Komisija var piešķirt dotāciju, kas ir mazāka par pieprasīto summu. Ja Komisijas piešķirtais 

finansējuma apjoms ir mazāks par finanšu palīdzības apjomu, kuru norādījis pieteikuma 

iesniedzējs, tad viņa ziņā ir rast vajadzīgos papildu resursus vai samazināt projekta kopējās 

izmaksas, lai nodrošinātu projekta dzīvotspēju, negrozot tā mērķus vai saturu. Citos gadījumos 

var tikt pieņemts lēmums piešķirt atbalstu tikai daļai no piedāvātajiem pasākumiem. Komisija 

nenodrošinās dubultfinansējumu vienam un tam pašam projektam. 

7.13. Komisijas piešķirtais apjoms būs samērīgs attiecībā pret projekta kopējām paredzētajām 

izmaksām, un tas tiks proporcionāli samazināts, ja kopējās faktiskās izmaksas būs zemākas par 

kopējām paredzētajām izmaksām. 

7.14. Dotācijas piešķir ar rakstveida līgumu, tajā iekļaujot kārtību par faktiski radušos attiecināmo 

izmaksu noteiktas daļas atmaksu. Darbības dotācijas līgums ar vienu vai vairākiem saņēmējiem 

tiks izmantots, pēc vajadzības izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Minētais līgums ir standarta 

līgums, un tā noteikumi un nosacījumi nav grozāmi vai apspriežami. 

7.15. Maksājuma nosacījumi: vispārīgais noteikums ir tāds, ka Komisijas dotāciju piešķir divās daļās: 

priekšfinansējuma maksājumu (līdz 50 % no kopējās dotācijas) pēc dotācijas līguma 

parakstīšanos, saņemot attiecīgu saņēmēja pieprasījumu; un atlikušo daļu pēc tam, kad Komisija 

ir saņēmusi un apstiprinājusi projekta noslēguma ziņojumu un noslēguma finanšu pārskatu.  

                                                 
22 Informācija ir publicēta kopā ar šo uzaicinājumu. 
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8. Pieteikumu iesniegšana 

8.1. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot standarta pieteikuma veidlapu, kurai pievienoti vajadzīgie 

pielikumi, kas uzskaitīti tās F daļā.  

8.2. Pieteikums jāparaksta personai, kura ir pilnvarota pieteikuma iesniedzēja vārdā uzņemties 

juridiskas saistības.  

8.3. Veidlapas var lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes: 

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

 Palīdzības dienests: jautājumus par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus var sūtīt pa epastu uz 

adresi: COMP- TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4. Pieteikumiem ir jābūt pabeigtiem (iekļaujot visus dokumentus, kas minēti pielikumā 

“Pārbaudes lapa pieteikumu iesniedzējiem”), parakstītiem, datētiem un iesniegtiem divos 

eksemplāros (viens parakstīts oriģināls un viena tā elektroniska kopija) vēlākais līdz 2017. gada 

31. martam pa pastu vai ar kurjerpastu (ko apliecina pasta zīmogs vai kurjerpasta saņemšanas 

apstiprinājums):  

Sūtīšanai pa pastu izmanto šādu adresi: 

Eiropas Komisija 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.4798 - TRAINING OF JUDGES CFP 2016 

MADO 20/043 

1049 Brussels 

Belgium 

Iesniedzot personīgi vai nosūtot ar kurjerpastu, izmanto šādu adresi: 

Eiropas Komisija 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.4798 - TRAINING OF JUDGES CFP 2016 

Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

 

Lūdzu, nodrošiniet, ka pieteikuma nosaukums: "CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED 

BY THE REGISTRY" ir skaidri norādīts uz aploksnes. 

 

 

8.5. Pieteikumu var iesniegt vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, bet vēlams – angļu, 

izmantojot pieteikuma veidlapu. Ja pieteikumus iesniedz citā valodā, kas nav angļu valoda, tad 

jāpievieno kopsavilkums angļu valodā.  

8.6. Pieteikuma iesniedzēji tiks informēti par viņu projektu vērtēšanas rezultātiem iespējami īsā 

laikā. Tomēr pieteikuma iesniedzējiem jāapzinās, ka visu dotāciju piešķiršanas procedūra var 

ilgt līdz 9 mēnešiem no priekšlikumu iesniegšanai noteiktās pēdējās dienas. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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9. Ievirzes sanāksme 

 Priekšlikuma budžetā jāiekļauj ceļa izdevumi braucienam uz Briseli (turp un atpakaļ), kā arī 

izdevumi par vienu nakšņošanu (vajadzības gadījumā) vienam vai diviem koordinējošo 

organizāciju pārstāvjiem (ieskaitot vismaz projekta koordinatoru, bet ideālā gadījumā arī 

finanšu koordinatoru, ja vien tā nav viena un tā pati persona). Šo izmaksu mērķis ir ļaut 

sekmīgajiem pieteikuma iesniedzējiem piedalīties vienas dienas ievirzes seminārā par projektu 

vadību, administratīvajiem aspektiem un ziņošanas pienākumiem. 

10. Projekta īstenošanas laikposms un citi aspekti 

10.1. Projekti var ilgt ne vairāk kā 24 mēnešus.  

10.2. Dotācijas līguma projekts kļūs juridiski saistošs tikai pēc tam, kad to ar parakstu apstiprinājusi 

Komisija.  

10.3. Pēc projekta pabeigšanas un termiņā, kas noteikts dotācijas līgumā, saņēmējiem jānosūta 

Komisijai uz iepriekšminēto adresi projekta noslēguma ziņojums, kurā iekļauj tehnisko un 

finanšu noslēguma ziņojumu, kam pievienots atlikuma maksājuma pieprasījums. 

Noslēguma ziņojumā ir jāapraksta visi šķēršļi, ar kuriem saņēmēji saskārās projekta īstenošanas 

laikā, dalībnieku veiktais novērtējums, (piemēram, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapas), 

sasniegtie rezultāti, šo rezultātu izplatīšana un izdarāmie secinājumi.  

10.4. Saņēmējus var aicināt informēt Komisiju par rezultātiem veidā, kas ir izmantojams un 

piemērots šo rezultātu izplatīšanai un uz kuru neattiecas autortiesību ierobežojumi, piemēram, 

izmantojot rokasgrāmatas, publikācijas, programmatūru un tīmekļa vietnes. 

11. Informācijas publiskošana 

11.1. No Eiropas Komisijas puses: 

 visas dotācijas, kas piešķirtas finanšu gada laikā, jāpublicē Savienības iestāžu tīmekļa vietnē 

pirmā pusgada laikā pēc tā budžeta gada noslēgšanas, par kuru tās piešķirtas. Informāciju var 

publicēt, izmantojot arī citu piemērotu saziņas līdzekli, tostarp Eiropas Savienības Oficiālo 

Vēstnesi. Komisija publicēs šādu informāciju: 

 saņēmēja vārds (nosaukums) un adrese, 

 dotācijas priekšmets un galīgais punktu skaits 

 piešķirtā summa. 

 

 Pēc motivēta un pienācīgi pamatota saņēmēja pieprasījuma
23

, kas izteikts pieteikuma 

iesniegšanas brīdī, šādu publikāciju atceļ, ja šāda izpaušana apdraud attiecīgo personu tiesības 

un brīvības, ko aizsargā Eiropas Savienības Pamattiesību harta, vai kaitē saņēmēju 

komerciālajām interesēm. 

 

11.2. No saņēmēja puses: 

                                                 
23 FR 35. pants un 128. panta 3. punkts, PN 21. un 191. pants. 
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 Eiropas Savienības ieguldījums saņēmējiem ir skaidri jānorāda visās publikācijās vai saistībā ar 

darbībām, kurām izmanto dotāciju. Saistībā ar minēto saņēmējiem ir pienākums veicināt to, ka 

tiek popularizēts Eiropas Komisijas vārds un emblēma visās to publikācijās, plakātos, 

programmās un citos produktos, kurus īsteno saskaņā ar līdzfinansēto projektu.  

Lai to izdarītu, viņiem jāizmanto teksts, emblēma un atruna, kas pieejami tīmekļa vietnē 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm. 

 Ja šī prasība nav pilnībā ievērota, saņēmēja dotāciju var samazināt saskaņā ar dotācijas līguma 

noteikumiem vai lēmumu par dotāciju piešķiršanu. Papildus tam saņēmējs visiem projekta 

dalībniekiem nodod aizpildīšanai vērtējuma veidlapu, un par vērtējuma rezultātiem informē 

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātu. 

 

12. Datu aizsardzība 

 Visus personas datus, kas būs norādīti iesniegtajos pieteikumos, Komisija apstrādās atbilstoši 

Regulai Nr. 45/2001 un saskaņā ar procedūru, kas paziņota Komisijas Datu aizsardzības 

inspektoram sniegtajos attiecīgajos paziņojumos. Visi datu subjekti, kuru dati tikuši apstrādāti 

sakarā ar priekšlikumu vērtēšanu un tai sekojošo dotācijas līguma sagatavošanu, īstenošanu un 

turpmākajiem pasākumiem, tiks informēti ar paziņojumu par privātumu.  

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti regulāri aplūkot juridiskā paziņojuma lapu 

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html), lai būtu 

pienācīgi informēti par iespējamiem atjauninājumiem, kas var tikt veikti līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam.  

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

