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PROJEKTA PIETEIKUMA FORMAS AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJAS
2. Projektu pieteikumu konkurss
Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

Pirms projekta pieteikuma formas un detalizētā budžeta (projekta pieteikuma formas
1. pielikuma) aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet ar Programmu saistītos dokumentus (jo īpaši
Programmas dokumentu un Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem). Šajos dokumentos ir
aprakstīti arī projektu pieteikumu vērtēšanas un atlases posmi un kritēriji, kā arī
projekta īstenošanas prasības.
Pilns pieteikuma formas pielikumu saraksts ir norādīts Vadlīnijās pieteikumu
iesniedzējiem. Visi dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.enpi-cbc.eu. Pieteikuma
dokumentus var iesniegt drukātus uz abām pusēm.
Projekta pieteikuma forma un detalizētais budžets (projekta pieteikuma formas 1.
pielikums) jāaizpilda angļu valodā. Ar roku rakstīti pieteikumi tiks noraidīti.

Kad projekta pieteikuma forma ir aizpildīta, neaizmirstiet nospiest CHECKPOINT REPORT
pogu, kas palīdzēs pārbaudīt ievadītās informācijas korektumu konkrētos pieteikuma
formas laukos.
NB: Kad izsūtat pieteikumu, neaizmirstiet nosūtīt paziņojumu par pieteikuma
iesniegšanu. Tas ir izdarāms caur Programmas tīmekļa vietni www.enpi-cbc.eu līdz
2011.gada 22.februārim.

Projekta pieteikuma forma
1. DAĻA
1. SADAĻA: PROJEKTA APRAKSTS
1.1. sadaļā „Īss projekta apraksts” norādiet projekta vispārīgo informāciju. Informācijai
sevī jāietver projekta mērķi, pārrobežu problēmu vai problēmjautājumus, ko jūsu projekts
paredz risināt, partnerības struktūru, galvenās aktivitātes un sagaidāmos rezultātus. Šo
informāciju pieteikumu vērtētāji izmantos kā īsu projekta pārskatu, un tā tiks publicēta
gadījumā, ja pieteikumus tiks apstiprināts. Tādēļ informācijai jābūt viegli saprotamai,
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atraktīvi prezentētai un bez atsaucēm uz citām pieteikuma formas sadaļām vai
pievienotajiem dokumentiem.
1.2. sadaļā „Pārrobežu problēma” norādiet problēmu un/vai galvenos pārrobežu
nozīmes jautājumus, kuru risināšanai pievērsīsies jūsu projekts, kā arī pamatojiet galvenos
iemeslus, kāpēc aprakstīto problēmu risināšanai nepieciešama pārrobežu sadarbība.
Papildu tam sniedziet arī nelielu pārskatu par jūsu partnerības sastāva atbilstību šim
projektam.
NB: Problēmas aprakstam ir jābūt specifiskam attiecībā pret sektoru/problēmjautājumu,
mērķa grupām un iesaistītajiem reģioniem.
1.3. sadaļā „Projekta izcelsme” sniedziet informāciju par projektu un tā idejas rašanos;
vai projekts ir turpinājums iepriekšējam projektam/aktivitātei; tāpat arī sniedziet
informāciju par partneru iesaistīšanos projekta idejas attīstīšanā.
Aprakstā jāiekļauj šāda informācija:
- vai projekts ir turpinājums iepriekšējam projektam/aktivitātei; paskaidrojiet, kā projektā
plānots izmantot iepriekšējā projekta/aktivitātes rezultātus;
- vai šis pieteikums ir ticis iesniegts arī citās programmās vai finanšu instrumentos, vai tas
ir daļa no lielākas programmas; paskaidrojiet, kā tas iederas vai kādā veidā tiek
koordinēts ar šo Programmu vai jebkuru citu iespējami plānotu projektu/aktivitāti;
- vai projekts nepārklājas ar citām iniciatīvām, it sevišķi ar Eiropas Komisijas; paskaidrojiet,
kā iespējams izvairīties no dublēšanās riska;
- iepriekšējā sadarbība ar partneriem;
- partneru ieguldījums un iesaistīšanās projekta idejas izstrādē un pieteikuma
iesniegšanā.
1.4. sadaļā „Projekta vispārīgais mērķis” definējiet projekta vispārīgo mērķi. Vispārīgais
mērķis izskaidro, kāpēc projekts ir svarīgs sabiedrībai attiecībā uz ilgtermiņa ieguvumiem
gala labuma saņēmējiem un plašāka mēra ieguvumiem citām grupām. Vispārējais
mērķis netiks sasniegts tikai un vienīgi ar jūsu projekta palīdzību, taču jūsu projekts sniegts
ieguldījumu nākotnes ietekmes veidošanā (ietekmēs pozitīvu situācijas maiņu).
Tādējādi vispārējam projekta mērķim jābūt saistītam ar projekta problēmu un
Programmas mērķiem.
Piemērs:

Sniegt ieguldījumu vietējo iedzīvotāju
palielināšanai konkrētajos reģionos.

ekonomiskās

aktivitātes

NB: Neaizmirstiet sniegt vispārīgā mērķa indikatorus loģikā ietvara matricā.
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1.5. sadaļā „Projekta specifiskais mērķis” norādiet specifisko mērķi – projekta uzdevumu
–, kas tiks sasniegts līdz ar projekta beigām caur konkrētu rezultātu sasniegšanu.
Specifiskajam mērķim ir jābūt tieši saistītiem ar norādītajām identificētajām problēmām
vai problēmjautājumiem un jāved uz to atrisināšanu. Līdz ar to specifiskajam mērķim
jāsniedz labums mērķa grupai/ām. Bez tam, specifiskajam mērķim ir jāsniedz ieguldījums
projekta vispārīgā mērķa sasniegšanai.
SVARĪGI! Projektam var būt tikai viens specifiskais mērķis.

Piemērs:

Uzlabota ekonomiski aktīvās sabiedrības daļas, jo īpaši ilgtermiņa
bezdarbnieku un sieviešu kapacitāte iesaistīties ekonomiskās
aktivitātēs.
Uzlabota upes ūdeņu kvalitāte.
ģ

1.6. sadaļā „Mērķa grupas” norādiet un aprakstiet mērķa grupas, kuras gūs labumu no
projekta. Sniedziet to aplēsto skaitu un paskaidrojiet, kā projekts palīdzēs apmierināt to
vajadzības (sniedziet aplēšu avotus – pamatus tam, kā noteiktas to vajadzības).
Mērķa grupas parasti ir grupas un/vai personas, kuras tiek tieši pozitīvi ietekmētas
projekta mērķa līmenī. Mērķa grupā var iekļaut partnera organizācijas darbiniekus.
Piemērs:

30 sievietes no katras iesaistītās valsts, kas dzīvo adresētajā reģionā un
kurām atlikuši 5 gadi līdz pensijas vecumam, un kurām ir grūtības atrast
darbu, tādējādi projekta uzsākšanas laikā ir nenodarbinātas gadu vai
vairāk.
30 sievietes no katras iesaistītās valsts, kas dzīvo adresētajā reģionā un
kurām ir grūtības atrast darbu pēc dzemdību atvaļinājuma, tādējādi
projekta uzsākšanas laikā ir nenodarbinātas gadu vai vairāk.
30 jaunieši vecumā līdz 35 gadiem no katras iesaistītās valsts, kas dzīvo
adresētajā reģionā un ir nenodarbināti gadu vai vairāk pēc universitātes
absolvēšanas projekta uzsākšanas laikā.
Mērķa grupu vajadzības aplēstas balstoties uz sabiedrisko pētījumu xxx,
kas veikts iesaistīto valstu pierobežu reģionos, aptaujājot mērķa grupas
pārstāvjus, kas norādīja uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
trūkumu kā iemeslu nespējai uzsākt savu biznesu.

NB: Neaizmirstiet izteikt mērķa grupas skaitliskos apmēros un izskaidrot, kā noteiktas
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1.7. sadaļā „Gala labuma saņēmēji” norādiet gala labuma saņēmējus, kuri gūs labumu
no projekta sasniegtajiem rezultātiem un produktiem ilgtermiņā. Norādiet to aplēsto
skaitu un paskaidrojiet, kā projekts palīdzēs apmierināt to vajadzības (proti, kāda būs
projekta ietekme uz plašāku sabiedrības daļu).
Gala labuma saņēmēji parasti ir plašākas sabiedrības daļas vai sektora pārstāvji
Piemērs:

Aptuveni 20 000 mājsaimniecību adresētajā reģionā sakarā ar
ienākumu palielināšanos, ko radījusi mērķa grupu lielāka ekonomiskā

1.8. sadaļā „Sagaidāmie rezultāti” norādiet plānotos projekta rezultātus, kas tiks
sasniegti projekta ietvaros.
Rezultāti ir situācijas, attieksmes, zināšanu, prakses, pieredzes, kapacitātes izmaiņas
un/vai citu kvantitatīvu vai kvalitatīvu parametru izmaiņas (uzlabošanās), kas radušās
pēc konkrētu projekta aktivitāšu mērķtiecīgas īstenošanas. Rezultātiem jābūt
sasniegtiem projekta beigās tādējādi sasniedzot projekta specifisko mērķi un novedot
pie problēmas/problēmjautājuma atrisinājuma; tāpat arī tiem ir jārada pozitīva ietekme
uz mērķa grupām/gala labuma saņēmējiem un iesaistītajiem reģioniem.
Rezultātiem ir jānodrošina specifisko mērķu sasniegšana, kas savukārt sekmēs vispārīgo
mērķu sasniegšanu.
Piemērs:

Uzlabotas mērķa grupu zināšanas un prasmes piesaistīt finansējumu un
dibināt mazos uzņēmumus.
Samazināts notekūdeņu apjoms, ko upēs iepludina mājsaimniecības un
rūpnīcas.

1.9. sadaļā „Paredzētie produkti” norādiet un aprakstiet galvenos produktus, ko
paredzēts radīt projekta ietvaros.
Produkti ir taustāmi aktivitāšu iznākumi, kas radīti projekta ietvaros ar nolūku sasniegt
rezultātus. Tie var būt mācību materiāli, vadlīnijas, interneta mājas lapas, u. tml.
1.10. sadaļā „Pārrobežu ietekme” aprakstiet projekta pārrobežu ietekmi. Pārrobežu
ietekme ir pozitīvās sekas, ko projekts radīs abās robežas pusēs (partneru un subsīdijas
saņēmēja valstīs).
1.11. sadaļā „Projekta veids” izvēlieties projekta veidu.
Atkarībā no plānotajām aktivitātēm projekts var būt:
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a) integrēts projekts, kurā katrs partneris savā teritorijā veic daļu no aktivitātēm, kas
veido kopējo projektu;
b) simetrisks projekts, kurā līdzīgas aktivitātes tiek vienlaikus veiktas Latvijas un/vai
Lietuvas darbības teritorijā un Baltkrievijas darbības teritorijā;
c) vienkāršs projekts, kas tiek īstenots galvenokārt vai pilnīgi Latvijas un/vai Lietuvas
darbības teritorijā vai Baltkrievijas darbības teritorijā, bet tiek īstenots visu vai dažu
kopīgajā darbības programmā iesaistīto valstu atbilstošo teritoriju vai to daļu labā.
1.12. sadaļā „Aktivitāšu īstenošanas vieta” izvēlieties vietas, kurās notiks projekta
aktivitātes. Lūdzu, ievērojiet, ka projekts ir jāīsteno Programmas teritorijā. Ja projekta
ietvaros ir paredzēts organizēt aktivitāti, vairākas aktivitātes vai aktivitātes daļu ārpus
Programmas teritorijas, norādiet norises vietu tabulas trešajā kolonnā “Outside
Programme area”.
Izņēmuma gadījumos un ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, projekta
aktivitātes daļēji var notikt citos reģionos ārpus Programmas teritorijas. Ja projekta
īstenošanas laikā partneri nolemj, ka ir nepieciešams veikt kādu aktivitāti vai tās daļu
ārpus Programmas teritorijas, šīs aktivitātes īstenošanas vieta ir jānorāda tabulas trešajā
kolonnā “Outside Programme area”.
1.13. sadaļā „Partnerība” izvēlieties pieteikuma iesniedzēja un partneru valsti un reģionu.
Pieteikuma iesniedzēja un partneru organizāciju nosaukumi automātiski tiks pārnesti no
8. sadaļas.
NB: Pieteikuma formā partnerību veido pieteikuma iesniedzējs (vadošais partneris) un
partneris(-i). Ja projekta pieteikums tiek apstiprināts, pieteikuma iesniedzējs paraksta
Subsīdijas līgumu un kļūst par subsīdijas saņēmēju. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam ir
jābūt organizācijai, kas ir spējīga uzņemties pilnīgu finansiālu un juridisku atbildību par
projekta īstenošanu.
1.14. sadaļā „Projekta budžets” summas automātiski tiks pārnestas no budžeta tabulas
Nr.3.
NB: Projekta budžetu veido partnerības līdzfinansējums un Programmas subsīdija.
Subsīdija nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā projekta budžeta (pārējā summa ir
pieteikuma iesniedzēja un partnera(-u) pašu finansējums).

Kā pareizi formulēt projektu?
• Vispārīgajam mērķim jābūt izteiktam ar “To contribute to…” (“Sniegt
ieguldījumu…”);
• Specifiskajam mērķim jābūt izteiktam saistībā ar mērķa grupas ieguvumiem kā
“Increased… / Improved...” (“Palielināts…/ Uzlabots…”);
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
instrukcijas
• Rezultātiem jābūt izteiktiem kā
redzamam iznākumam/sasniegumam
Otrais projektu pieteikumu konkurss

“Produced…/ Conducted…” (“Izstrādāts…
/ Paveikts….”);
5

• Aktivitātēm jābūt izteiktām tagadnē, sākot ar aktīvu darbības vārdu
“Prepare…/
Design.../
Construct…/
Research…”
(“Sagatavot…/Izstrādāt…/Būvēt…/Izpētīt…”).

Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

2. SADAĻA: PROJEKTA ATBILSTĪBA
2.1. sadaļā „Atbilstība Programmas prioritātei, atbalsta virzienam un indikatoriem”
izvēlieties atbalsta virzienu, kura ietvaros tiks īstenots projekts, un norādiet projektam
atbilstošos produktu indikatorus.
SVARĪGI! Jūs varat izvēlēties tikai vienu atbalsta virzienu, bet vairākus indikatorus no
dažādiem atbalsta virzieniem. Tomēr projektam ir jārada produkti arī izvēlētajā atbalsta
virzienā, līdz ar to projektā jābūt vismaz vienam produkta indikatoram no izvēlētā
atbalsta virziena.
Izvēloties indikatorus, norādiet attiecīgo realizējamo produktu skaitu, proti, pēc
nepieciešamības, norādiet notikumu, iesaistīto organizāciju, izveidoto tīklu, izstrādāto
instrumentu vai mācību materiālu utt. skaitu.
Ja projekta rezultātā tiks radīti produkti, kas atšķiras no Programmā minētajiem, norādiet
tos zem virsraksta „Cits”.
2.2. sadaļā „Atbilstība prioritātei un atbalsta virzienam” aprakstiet projekta sniegto
ieguldījumu izraudzītās Programmas prioritātē un atbalsta virzienā.
2.3. sadaļā „Projekta veids” paskaidrojiet, kāpēc piedāvāto aktivitāšu īstenošanai
izvēlējāties tieši šo projekta veidu (integrētais/simetriskais/vienkāršais).
2.4. sadaļā „Pamatojums aktivitāšu veikšanai ārpus Programmas teritorijas”, ja tas
attiecas uz jūsu projektu, sniedziet skaidru pamatojumu plānotajām aktivitātēm ārpus
Programmas teritorijas. Izklāstiet, kā tās sniegs pievienoto vērtību projektam un
pamatojiet to nepieciešamību projekta rezultātu sasniegšanai.
Norādiet plānotās aktivitātes un to vietas un aprakstiet pievienoto vērtību, ko tās sniegs
projektam. Norādiet, kuri specifiskie projekta mērķi tiks sasniegti ar šo aktivitāšu palīdzību
un kā tās sekmēs plānoto rezultātu sasniegšanu. Paskaidrojiet, ko mērķa grupas un arī
gala labuma saņēmēji iesaistītajās teritorijās gūs no šīm aktivitātēm.
NB: Aktivitātes var daļēji notikt ārpus Programmas teritorijas tikai izņēmuma, skaidri
pamatotos gadījumos, ja tas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai.
2.5. sadaļā „Projekta novitāte” paskaidrojiet, kāda būs projekta pievienotā vērtība un
novitāte (projekts neatkārto reiz jau īstenotus projektus/aktivitātes, piedāvā novatoriskus
elementus).
2.6. sadaļā „ES horizontālās jomas un starpnozaru jautājumi” aprakstiet, kādu
ieguldījumu projekts sniegs tādos ES horizontālās politikas jautājumos, piemēram,
ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana un teritoriālā kohēzija, kā arī tādos
starpnozaru jautājumos, kā piemēram, dzimumu vienlīdzība, bērnu tiesības, minoritāšu
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
instrukcijas
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un pamatiedzīvotāju tiesības, kā arī personu ar īpašām vajadzībām tiesības. Norādiet,
vai projekts potenciāli tiem radīs pozitīvu, negatīvu vai neitrālu ietekmi, un sniedziet
paskaidrojumus.
2.7. sadaļā „Atbilstība politikas dokumentiem” norādiet, kā jūsu projekts atbilst
nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem politikas dokumentiem.
3. SADAĻA: AKTIVITĀŠU APRAKSTS
AG tabulās detalizēti aprakstiet sagaidāmos rezultātus, plānotos produktus un
aktivitātes, sadalot tos tematiskās grupās — aktivitāšu grupās (AG). Katrā aktivitāšu
grupā jābūt iekļautām tematiski saistītām aktivitātēm, kas ir vērstas uz produktu radīšanu
un nosprausto mērķu sasniegšanu. Aktivitātes ir jāuzskaita loģiskā secībā, t. i., secībā,
kādā AG aktivitātes tiks veiktas, lai sasniegtu plānoto(s) rezultātu(s).
AG tabulās jāsniedz visaptverošs, detalizēts un tajā pašā laikā koncentrēts aktivitāšu, to
secības un īstenošanas procesa apraksts. Aktivitāšu grupu aprakstam ir jābūt pēc
iespējas precīzākam, un skaidri jānorāda, kādas ir plānotās aktivitātes, rezultāti un
produkti. Šāds apraksts palīdzēs novērtēt projekta atbilstību un nepieciešamību, kā arī tā
izmaksu efektivitāti un pārrobežu ietekmi.
Projektam ir jābūt vismaz divām, bet ne vairāk kā piecām aktivitāšu grupām. Tās AG
tabulas, kuras jums nav nepieciešamas, atstājiet neaizpildītas.
Aizpildot tabulas, ievērojiet aktivitāšu un produktu numerāciju: numurējiet aktivitātes
atbilstoši AG tabulai, kurai tās pieder, un secībai jūsu aprakstā.
Piemērs:

AG2 aktivitātes:
2.1. Veikt sākotnējās situācijas izpēti par mājsaimniecībām un
uzņēmumiem.
2.2. Sagatavot iepirkuma konkursa dokumentus un izvēlēties
apakšuzņēmējus.
2.3. Noteikt piemērotus risinājumus rūpnīcām bezatkritumu tehnoloģiju

Produktiem jābūt numurētiem atbilstoši aktivitātēm, kuru ietvaros plānots tos radīt.
Piemēs:

Produkti
2.1. Sagatavots pētījums.
2.2. Noorganizēts konkurss un noteikti apakšuzņēmēji.
2.3. Sagatavots rūpnīcām piemēroto risinājumu saraksts.

Laukā „AG mērķis” paskaidrojiet, kādēļ izvēlētas tieši šādas aktivitātes, lai veidotu
atsevišķu AG.
Piemērs:
AG1 mērķis: nodrošināt efektīvu projekta ieviešanu t.sk. efektīvu finansu
savlaicīgu
produktu
radīšanu
un Projekta
plānoto
rezultātu
unaizpildīšanas
nospraustā
Latvijas, Lietuvas vadību,
un Baltkrievijas
EKPI pārrobežu
sadarbības
programmas
pieteikuma
formas
instrukcijas
mērķa sasniegšanu.
Otrais projektu pieteikumu konkurss
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Laukā „Sagaidāmie rezultāti” norādiet, kuri no 1.8 sadaļā minētajiem rezultātiem tiks
sasniegti, ieviešot attiecīgajā AG aprakstītās aktivitātes.
Laukā „Atbildīgais partneris” norādiet par AG atbildīgo partneri. Lai nodrošinātu
projekta īstenošanu, atbildīgais partneris ir jāieceļ katrai AG. Šis partneris ir atbildīgs par
pārējo partneru informēšanu par AG norisi, kā arī par partneru aktivitāšu koordinēšanu,
īstenojot AG.
Laukā „Iesaistītie partneri” norādiet visus AG īstenošanā iesaistītos partnerus (piemēram,
P2 un P5). Šī informācija tiks izmantota, lai novērtētu partneru iesaisti projekta
īstenošanā.
Laukā „Aktivitāšu saraksts, to apraksti un partneru iesaiste” sniedziet detalizētu plānoto
aktivitāšu aprakstu, sniedzot informāciju par katru aktivitāti atsevišķi. Ievērojiet atbilstošo
aktivitāšu numerāciju un piešķiriet katrai aktivitātei nosaukumu. Nosaukumam ir
jāatspoguļo aktivitātes būtība un mērķis. Neuzskaitiet tikai aktivitātēs vien, bet arī
sniedziet aprakstu, kā tās tiks ieviestas un sniedziet kvalitatīvus un kvantitatīvus
parametrus (piemēram, dalībnieku skaits, īstenošanas vieta, metodoloģija).
AG ietvaros aktivitātes jāuzskaita loģiskā (hronoloģiskā) secībā, papildus miniet
sākotnējos līdzekļus (ekspertīzi, materiālus, aprīkojumu utt.), kas nepieciešami aktivitāšu
īstenošanai un norādiet, kuri partneri izpilda kuru aktivitāti. Pasākumu gadījumā
norādiet, cik no katras valsts ir plānoti dalībnieki. Piemērs: LV-15, BY-20, LT-25.
Piezīme: Kad aizpildāt AG apraksta laukumu, neaizmirstiet iekļaut šādu informāciju:
1. Aktivitātes nosaukums.
2. Iesaistītie un atbildīgie partneri un viņu pienākumi.
3. Katras aktivitātes norises vieta un ilgums.
4. Iesaistīto personu/dalībnieku skaits pasākumos/aktivitātēs no katras valsts.
5. Katras aktivitātes apraksts (piem., saturs, raksturlielumi, valodas,
specifikācijas, materiāli, formāts, apjoms utt.)
6. Aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie resursi.
7. Aktivitāšu īstenošanas metodoloģija un rezultāti, kurus plānots sasniegt.
Atcerieties:
- Aktivitāšu aprakstam nedrīkst aprobežoties ar aktivitāšu uzskaitījumu vien, bet
tam jāiekļauj informācija par to, kā un kas īstenos plānotās aktivitātes.
- Aktivitāšu aprakstam skaidri jāparāda, kā radītie produkti palīdzēs sasniegt
rezultātus, piemēram, ir jābūt skaidri parādītam, kādas būs jaunās prasmes
un zināšanas, ko dalībnieki iegūs apmācību laikā un kādam nolūkam,
piemēram: 1) apmācību rezultātā dalībnieki iegūs teorētiskas un praktiskas
iemaņas savu MVU nodibināšanai; 2) apmācību rezultātā to dalībnieki
nodibinās 10 jaunus MVU; 3) pēc apmācībām dalībnieki saņems sertifikātus,

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
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NB: Aktivitāšu apraksts un paredzamie rezultāti nedrīkst būt pretrunā ar citās pieteikuma
daļās sniegto informāciju, īpaši 1. un 2.daļu, AG un loģiskā ietvara matricu!
NB: Ja kādas izmaksas nebūs atspoguļotas projekta aprakstā, subsīdijas piešķiršanas
gadījumā, atsevišķas izmaksas (projekta aprakstā neminētās un nepamatotās) var tikt
izslēgtas no budžeta.
Laukā „Produktu apraksts” sniedziet informāciju par radītajiem taustāmajiem aktivitātes
produktiem un numurējiet tos atbilstoši aktivitātēm, kuru ietvaros tie tiks radīti. Uzskaitiet
visus pakalpojumus, materiālus un citus iznākumus, kas tiks radīti aktivitātes ietvaros, un
norādiet to skaitu. Lai nodrošinātu projekta sasniegumu novērtēšanu, jums jāizstrādā
produktu kvalitātes kritēriji (kur tas nepieciešams) un jāsniedz to apraksts šajā sadaļā.
Kvalitātes kritēriji definējami kā parametri (standarti), kas tiek piemēroti, novērtējot
radīto produktu kvalitāti.
Specifisku produktu gadījumos detalizētus kritērijus var izstrādāt projekta īstenošanas
laikā. Ja to plānojat darīt, tas jāmin projekta pieteikuma formā.
Piemērs:

Produkti 2.2.: 1 apmācību pasākums par MVU izveidošu Baltkrievijā (3
dienas), 20 studenti no LT un 20 no BY apmācīti, 40 apmācību aptaujas
lapas/testi aizpildīti un vismaz 80% dalībnieku snieguši pozitīvas
t
k
Kad aprakstītas visas paredzētās AG aktivitātes un produkti, aizpildiet lauku „Saistītie
riski”, kur norādiet visus iespējamos ar aktivitātēm saistītos riskus, un laukā „Risku
to
mazināšanas
pasākumi”
papildiniet
tos
ar
atbilstošām
darbībām
mazināšanai/novēršanai.
Aizpildot risku analīzes sadaļu, ņemiet vērā un pēc nepieciešamības uzskaitiet tādus
iespējamos risku veidus kā fiziskos, vides, politiskos, ekonomiskos un sociālos riskus.
Atcerieties, ka riskiem nevajadzētu būt tikai procesuālas/administratīvas dabas,
piemēram, tikai saistītiem ar veiksmīgu publisko iepirkumu, bet nepieciešams ietvert arī
tos, kas saistīti ar pašu aktivitāti kā tādu, piemēram, riskam vajadzētu arī aptvert
situācijas saistītas ar dalībnieku vēlmi un spējām sadarboties, viņu interesi un aktīvu
iesaistīšanos apmācībās.
Aktivitāšu grupa 1 ir jau iepriekšdefinēta un ir veltīta projekta vadībai, koordinācijai un
komunikācijai, un to nedrīkst mainīt. AG „Projekta vadība, koordinācija un
komunikācija” jāiekļauj aktivitātes, kas nodrošina projekta īstenošanas vadību ikdienas
un politiskā līmenī. Šajā sadaļā, lūdzu, aprakstiet:
- vadības procedūras (vadības un koordinācijas sistēmu), kuras ievēros visi partneri;
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
instrukcijas
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- finanšu vadības procedūras;
- iekšējās un ārējās komunikācijas procedūras;
- pienākumu un uzdevumu sadali starp partneriem;
- iekšējās uzraudzības un atskaitīšanās procedūras;
- projekta publicitātes nodrošināšanu.
NB: Lai nodrošinātu projekta publicitāti, AG „Projekta vadība, koordinācija un
komunikācija” jāiekļauj arī aktivitāte ar nosaukumu „Projekta publicitātes
nodrošināšana”, kas saistīta ar projekta publicitātes jautājumiem. Šajā aktivitātē
iekļaujiet visus tos pasākumus, kas nepieciešami sabiedrības informēšanai par projekta
mērķiem, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un iespējām projekta rezultātu
izmantošanai pēc projekta beigām.
Laukā „Projekta pasākumu/materiālu publicitātes un informācijas produktu saraksts”
norādiet visus 1. aktivitāšu grupā aprakstītās projekta publicitātes aktivitātes radītos
produktus un norādiet to skaitu. Papildus norādiet, kuras aktivitātes ietvaros katrs
publicitātes produkts tiks radīts.
Ja paredzēti kādus citi produktus, kas nav norādīts projekta pieteikuma formā, lūdzu,
uzskaitiet tos tabulas papildu šūnās.
NB: Papildu informāciju meklējiet EK ārējo sakaru komunikācijas un publicitātes
rokasgrāmatā (EC Communication and Visibility Manual for EU External Actions), kā arī
Programmas vadlīnijās.
2. DAĻA
4. SADAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS METODIKA
Šajā sadaļā sniedziet informāciju par metodēm, kuras pielietosiet iecerēto aktivitāšu
īstenošanai, lai sasniegtu plānotos rezultātus. Aprakstā iekļaujiet arī informāciju par
trešajām personām (piemēram, sabiedrotajiem, ieinteresētajām pusēm u. tml.), kuras
tiks iesaistītas projekta īstenošanā, projekta progresa uzraudzības procedūrās un
projekta sasniegumu izplatīšanā.
4.1. sadaļā “Līdzekļi un metodes projekta īstenošanai” detalizēti aprakstiet īstenošanas
metodes un pamatojiet piedāvāto metodiku – kā aktivitātes, to kombinācija un secība
tiks izmantotas, lai radītu plānotos produktus, rezultātus, sasniegtu ietekmi un mērķus un
radītu plānoto projekta ietekmi.
4.2. sadaļā „Saikne starp nemateriālajām aktivitātēm un investīcijām” gadījumā, ja
projektā ietilpst gan nemateriālās („mīkstās”) aktivitātes, gan investīcijas, lūdzu,
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
instrukcijas
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izskaidrojiet saikni starp tām. Pamatojiet šo investīciju nepieciešamību projekta mērķu un
rezultātu sasniegšanai.
4.3. sadaļā „Partnerības sastāvs” aprakstiet partnerības sastāvu. Paskaidrojiet, kāpēc
izraudzīti tieši šie partneri: viņu kompetence, pieredze, katra partnera specifiskās
zināšanas projekta jomā. Tāpat arī aprakstiet katra partnera lomu un atbildību projekta
ietvaros un katra partnera ieguvumus no projekta. Informācijai ir jāsaskan ar aktivitāšu
grupu aprakstu.
Ja tas attiecas uz jūsu projektu, 4.4. sadaļā „Sabiedrotie (asociētie partneri)” aprakstiet
sabiedroto iesaistīšanos projektā un sniedziet pamatojumu viņu nepieciešamībai.
4.5. sadaļā „Citas iesaistītās puses” aprakstiet un paskaidrojiet citu iesaistīto pušu un
ieinteresēto personu (vietējās mērķa grupas, ieinteresētās puses, vietējās pašvaldības
u. tml.) lomu un dalību projektā un iemeslus, kāpēc minētās lomas tām piešķirtas.
Papildu norādiet, kāda ir citu ieinteresēto personu attieksme pret projekta aktivitātēm.
4.6. sadaļā „Vadības struktūra” izskaidrojiet projekta īstenošanai piedāvāto vadības
struktūru. Aprakstiet ikdienas projekta vadības un koordinēšanas procedūras politiskajā
(piemēram, vadības komitejas izveidošana, ja nepieciešams) un ikdienas darba
(operatīvajā) līmenī. Aprakstot struktūru, norādiet arī struktūras, kādas tiks izveidotas
projekta īstenošanas un uzraudzības vajadzībām (piemēram, vadības vienība atbildīga
par ieviešanas procesu ikdienā), un uzskaitiet viņu pienākumus un dalībniekus
(piemēram, projekta vadītājs, finansu menedžeris, asistents un iepirkumu speciālists). Bez
tam skaidri uzskaitiet visu paredzamo personāla sastāvu un paskaidrojiet katram
piešķirtos pienākumus.
4.7. sadaļā “Administratīvā un finanšu vadība” sniedziet detalizētu projekta īstenošanas
administratīvās un finanšu vadības procedūru aprakstu (tostarp iekšējās un ārējās
atskaitīšanās procedūras, finanšu līdzekļu pārskaitīšana, iepirkuma procedūras).
4.8. „Projekta vadītājs” un 4.9. „Finanšu vadītājs” sadaļās aprakstiet projekta vadītāja un
finanšu vadītāja uzdevumus.
4.10. sadaļā „Apakšuzņēmēji” norādiet piesaistītos apakšuzņēmējus – plānotos
ārpakalpojumus un darbus budžeta līnijā 5 „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi” un 6
„Darbi (infrastruktūra)” – un sniedziet pamatojumu to iesaistīšanai projekta īstenošanā
(organizāciju nosaukumi, ekspertu vārdi utt. nav jānorāda).
4.11. sadaļā
„Uzraudzība”
sniedziet
detalizētu
projekta
īstenošanas
efektivitātes/produktivitātes uzraudzības un novērtēšanas procedūru, produktu un
rezultātu kvalitātes nodrošināšanas procedūru un iekšējās/ārējās novērtēšanas
procedūru aprakstu.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
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4.12. sadaļā „Publicitāte” norādiet, kāda būs projekta, tā aktivitāšu un rezultātu
informācijas izplatīšanas un komunikācijas stratēģija. Paskaidrojiet, kā tā palīdzēs
sasniegt projekta mērķus un kā tiks sasniegtas mērķa grupas.
5. SADAĻA. REZULTĀTU ILGTSPĒJA
Šajā sadaļā aprakstiet procedūras, ar kuru palīdzību paredzat nodrošināt projekta
rezultātu ilgtspēju. Paskaidrojiet, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu un radīto
produktu ilgtspēja politiskā, finansiālā un institucionālā līmenī, kas un kā nākotnē
izmantos sasniegtos projekta rezultātus un produktus un kā nākotnē tie var tikt izmantoti
jaunu rezultātu radīšanai.
5.1. sadaļā „Finanšu ilgtspēja” paskaidrojiet, kā pēc projekta beigām tiks nodrošināta
finanšu ilgtspēja (projekta turpmāko aktivitāšu finansēšana, līdzekļu avoti nākotnes
darbības/aktivitāšu un uzturēšanas izmaksu segšanai, investīciju piesaiste utt.).
5.2. sadaļā „Institucionālā ilgtspēja” paskaidrojiet, kā pēc projekta noslēguma tiks
nodrošināta rezultātu ilgtspēja institucionālajā līmenī (tostarp projekta produktu un
rezultātu īpašumtiesības; aprakstiet, kuras struktūras ļautu nodrošināt sasniegumu
pastāvēšanu arī nākotnē, norādiet arī, vai ir paredzēts sasniegumu uzturēšanai izveidot
jaunas struktūras).
5.3. sadaļā „Ilgtspēja politikas līmenī” paskaidrojiet, kā pēc projekta beigām ilgtspēja
tiks nodrošināta nacionālās un vietējās politikas līmenī (vai projekta rezultātā uzlabosies
likumdošana, noteikumi, plānošanas metodes utt.).
5.4. sadaļā „Vides ilgtspēja” paskaidrojiet, kāda būs projekta ietekme uz vidi — vai ir
nodrošināti apstākļi, lai izvairītos no dabas resursu, no kuriem atkarīgs projekts, kā arī no
apkārtējās vides negatīvas ietekmēšanas.
5.5. sadaļā „Rezultātu izmantošana” paskaidrojiet, kā tiks nodrošināta publiskā pieeja
sasniegtajiem projekta rezultātiem un produktiem , kā tie tiks turpmāk izmantoti un
izplatīti.
5.6. sadaļā „Atdeves efekts” aprakstiet projekta atdeves efektu (sasniegumu
replikācijas un paplašināšanas apmēru) – kāds būs projekta sasniegumu ieguldījums
jaunu produktu radīšanā nākotnē.
NB: Ilgtspējas aprakstā jāparāda konkrētas atbildīgās institūcijas, resursi un līdzekļi to
nodrošināšanai. Sniedziet konkrētu darbības plānu nākotnei, aprakstot, kā tik
nodrošināta rezultātu ilgtspēja.
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6. SADAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS
Sadaļā 6.1. „Projekta ilgums (mēnešos)” norādiet kopīgo projekti ilgumu mēnešos.
Sadaļā 6.2. pabeidziet laika grafiku aizpildīšanu, atzīmējot (ar klikšķi □) sagatavošanas
un izpildes laiku katrai aktivitātei tā, kā norādīts piemērā:

Piezīme: Aktivitāšu ilgums nedrīkst pārsniegt kopējo projekta norises ilgumu.
Projekta īstenošanas pirmo 12 mēnešu laika grafikam ir jābūt pietiekami detalizētam
(sadalītam pa mēnešiem), lai sniegtu pārskatu par katras aktivitātes sagatavošanas un
izpildes periodiem. Otrā gada laika grafiks var būt vispārīgāks, un tajā jānorāda tikai
attiecīgā semestra (6 mēnešu perioda) aktivitāšu plāns. Tādējādi detalizētāks otrā gada
laika grafiks būs jāietver starpposma atskaitē, kas saskaņā ar Subsīdijas līguma Vispārīgo
noteikumu 2.1. punktu jāiesniedz pirms starpposma maksājuma saņemšanas.
Norādot katras aktivitātes un tādējādi visa projekta ilgumu, jāņem vērā visi būtiskie
faktori, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas laika grafiku, un ir jānorāda
visiespējamākais, nevis visīsākais laika periods.
Laika grafikā norādītajām aktivitātēm ir jāatbilst 3. sadaļā aprakstītajām aktivitātēm.
Projekta plānā jāiekļauj arī tie mēneši vai starpposmi, kad aktivitātes nav plānotas, un
tie jāņem vērā, aprēķinot kopējo projekta ilgumu.
7. SADAĻA. PROJEKTA VADĪBAI UN ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀ KAPACITĀTE
Šajā sadaļā sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja un partneru projekta
īstenošanai nepieciešamo kapacitāti.
Piezīme: Vērtētāji vērtēs jūsu pieredzi un kapacitāti, balstoties tikai uz to informāciju, kas
sniegta pieteikumā!
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7.1. sadaļā „Pieredze sektoros” sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja
pieredzi attiecīgajā sektorā(-os). Norādiet, cik gadus ilga pieredze pieteikuma
iesniedzējam ir konkrētajā sektorā, kāds ir pieteikuma iesniedzēja īstenoto līdzīgo
projektu skaits, kā arī norādiet šo projektu aptuveno budžetu apjomu. Norādāmā
informācija jāizvēlas no nolaižamajām izvēlnēm.
7.2. sadaļā “Pieredze līdzīgos projektos” sniedziet detalizētu aprakstu par projektiem,
kurus pieteikuma iesniedzēja organizācija ir vadījusi vai kuros piedalījusies kā partneris
pēdējo trīs gadu laikā. Šī informācija tiks izmantota, lai novērtētu, vai Pieteicējam ir
pietiekoša un stabila pieredze, kas gūta, vadot līdzvērtīga mēroga projektus nozarē,
kurā pieprasīta subsīdija.
Aprakstā jāiekļauj šāda informācija:
-

projekta nosaukums;

-

projekta nozare (skatīt 7.1. punktā piedāvāto nozaru sarakstu);

-

projekta vadošais partneris/subsīdijas saņēmējs;

-

projekta kopējais budžets (EUR);

-

īstenošanas datumi;

-

galvenie mērķi, aktivitātes un rezultāti.

Katru projektu jāapraksta atsevišķi.
7.3. sadaļā „Pieteicēja kompetence un resursi” aprakstiet pieteikuma iesniedzēja
pieredz, zināšanas, pašreizējo kapacitāti un vadību, kā arī pieredzi piedāvātā projekta
jomā.
7.4. sadaļā „Darbinieku skaits” sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja
darbiniekiem. Lūdzu, katram pieteikuma iesniedzēja darbinieku veidam (apmaksāts vai
brīvprātīgs) atzīmējiet vienu no piedāvātajiem variantiem.
7.5. sadaļā „Finanšu informācija” sniedziet finanšu informāciju, pamatojoties uz
pieteikuma iesniedzēja organizācijas peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci par
pēdējiem trīs gadiem (tūkstošos eiro).
7.6. sadaļā „Finansēšanas avoti” sniedziet informāciju par pieteikuma iesniedzēja
organizācijas finanšu avotiem pēdējo trīs gadu laikā. Norādiet atbilstošos pieteikuma
iesniedzēja organizācijas ienākumu avotus. Ja ienākumu avots ir biedra naudas, vienu
rindu zemāk jānorāda biedra naudas maksājošo biedru skaits. Ja pieteikuma
iesniedzēja organizācijai ir citi finanšu avoti, tie jānorāda laukos „Citi”.
7.7. sadaļā „Organizācijas valdes/vadības komitejas locekļu saraksts” norādiet
pieteikuma iesniedzēja organizācijas valdes/vadības komitejas locekļus. Ja pieteikuma
iesniedzējs ir publiska persona, šī sadaļa nav jāaizpilda.
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7.8. sadaļā „Partneru kompetence un resursi” norādiet partneriem piemītošās zināšanas
vai/un tiesības, pieredzi vai īpašu zinātību (know-how), resursus projekta jomā, tostarp
personālu un tā pieredzi projektu un vispārējā vadībā, kā arī pieejamo aprīkojumu un
finanšu līdzekļus.
7.9. sadaļā „Partnerības resursi līdzfinansējumam” norādiet informāciju, no kādiem
resursiem un kādā veidā pieteikuma iesniedzējs un partneri nodrošinās projekta
līdzfinansējumu. Paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts pietiekams pieejamo finanšu apjoms.
7.10. sadaļā „Partnerībai pieejamie resursi projekta pabeigšanai” sniedziet informāciju,
kā partnerība (pieteikuma iesniedzējs un partneri) pārvaldīs naudas plūsmu un no
kādiem resursiem tiks nodrošināts finansējums projekta aktivitāšu īstenošanas
pabeigšanai līdz tiks saņemts gala maksājums no Kopīgās vadības iestādes.
8. SADAĻA. INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM
8.1. sadaļā „Pieteikuma iesniedzējs” sniedziet nepieciešamo informāciju par pieteikuma
iesniedzēju.
Piezīme: Jānorāda pareizs projekta pieteicējas organizācijas (juridiskas personas)
nosaukums! Pievērsiet uzmanību, ka gadījumā, ja pieteikumu iesniedz reģistrēta
darbojošās pārstāvniecība/birojs, tad to var norādīt tikai tad, ja tā ir atsevišķa juridiska
persona. Ja reģistrētais darbojošais birojs nav atsevišķa juridiska persona, tad jānorāda
centrālais birojs, kas ir juridiska persona, un reģistrētā biroja esamība un iesaiste
jānorāda kopējā projekta aprakstā.
8.2. sadaļā „Partneri” sniedziet prasīto informāciju par visiem projekta īstenošanā
iesaistītajiem partneriem. Maksimālais ieteicamais partneru skaits, neskaitot pieteikuma
iesniedzēju, ir 14.
Piezīme: Jānorāda pareizs partnerorganizācijas (juridiskas personas) nosaukums!
Pievērsiet
uzmanību,
ka
gadījumā,
ja
iesaistīta
reģistrēta
darbojošās
pārstāvniecība/birojs, tad to var norādīt tikai tad, ja tā ir atsevišķa juridiska persona. Ja
reģistrētais darbojošais birojs nav atsevišķa juridiska persona, tad jānorāda centrālais
birojs, kas ir juridiska persona, un reģistrētā biroja esamība un iesaiste jānorāda kopējā
projekta aprakstā.
Sabiedrotie: Papildu projektā kā sabiedrotie var tikt iesaistītas citas organizācijas.
Sabiedrotie nav partneri un tie neparaksta Partnerības paziņojumu un Partnerības
līgumu. Sabiedrotie aktīvi darbojas projektā, bet nesaņem subsīdijas līdzekļus, izņemot
komandējuma un ceļa izdevumus.
8.3. sadaļā „Sabiedrotie” sniedziet nepieciešamo informāciju par visiem projekta
īstenošanā iesaistītajiem sabiedrotajiem. Informācijas sniegšanai jums tiek piedāvātas
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3 tabulas. Ja nepieciešams, papildu tabulas var pievienot pieteikumam kā atsevišķu
dokumentu.
Tāpat kopā ar projekta pieteikuma formu ir jāiesniedz sabiedroto apstiprinājuma
vēstule, kurā ir paskaidrota to loma projektā.
NB: 8.sadaļas lapas ar tukšām tabulām automātiski netiks izdrukātas.
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PROJEKTA LOĢISKĀ IETVARA MATRICA
Loģiskā ietvara matrica ir jāaizpilda pirms tiek aizpildīta pārējā projekta pieteikuma forma. Pildot loģiskā ietvara matricu,
sekojiet tabulā norādītajai secībai. Pelēkā krāsā iekrāsotās tabulas daļas vienmēr būs ārpus projekta robežām.
9 Detalizētākus norādījumus loģiskā ietvara matricas aizpildīšanai, lūdzu, meklējiet EK Projekta cikla vadības
rokasgrāmatā: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
SVARĪGI! Projekta aprakstam loģiskā ietvara matricā ir jābūt identiskam ar to, kas ir projekta pieteikuma formas 1.daļā.
Proti, vispārīgajam mērķim matricā jāatbilst 1.4.sadaļā norādītajam, specifiskajam mērķim jābūt tādam pašam kā
1.5.sadaļā un plānotajiem rezultātiem jābūt tieši tādiem pašiem kā 1.8.sadaļā. Tas pats princips attiecināms uz aktivitātēm
– tām jābūt tādām pat kā aktivitāšu grupās norādītajām.
Loģiskais
pamatojums

Sasniegumu objektīvi
pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti un
līdzekļi

Vispārīgais mērķis

1

8

9

Specifiskais mērķis

2

10

11

7

Plānotie rezultāti

3

12

13

6

Aktivitātes

4

14

15

Līdzekļi

Izmaksas

Pieņēmumi

5

Sasniegumu objektīvi pārbaudāmie rādītāji
Lai nodrošinātu projekta uzraudzību un novērtēšanu, nepieciešams noteikt rādītājus, pēc kuriem var izmērīt, kādā mērā
projekts ir sasniedzis plānotos rezultātus un mērķus.
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Ar vispārīgo mērķi saistītie rādītāji (ietekmes rādītāji) ir saistīti ar projekta īstenošanas
sekām. Galvenokārt tie attiecas uz ietekmi uz sabiedrību kopumā.
Specifiskā mērķa rādītāji ir saistīti ar projekta īstenošanas rezultātiem, proti, tie sniedz
informāciju par sasniegtajām izmaiņām, piemēram, mērķa grupas zināšanu
paaugstināšanu.
Ar plānoto rezultātu rādītājiem tiek novērtēti projekta aktivitāšu rezultātā radīto
produktu un/vai pakalpojumu sasniegumi.
Pārbaudes avoti un līdzekļi
Lai pārbaudītu rādītājus, nepieciešams iegūt atbilstošu informāciju. Informācijas avoti
var būt atskaites, specifiski pētījumi, oficiālie statistikas dati, aptaujas, ieraksti, pārbaudes
vai jebkuri citi apliecinājumi.
Pieņēmumi
Lai nodrošinātu efektīvu un efektīgu projekta ieviešanu, ir nepieciešams zināt par
iespējamiem ārējiem faktoriem, kas, iespējams, var ietekmēt projekta īstenošanu.
Pieņēmumos par specifiskajiem mērķiem aprakstiet ārējos faktorus un apstākļus, kas ir
nepieciešami, lai mērķis varētu tikt sasniegts. Norādiet arī, kādi riski būtu jāņem vērā.
Pieņēmumos par plānotajiem rezultātiem norādiet ārējos apstākļus, kas ir jānodrošina,
lai plānotajā laikā varētu sasniegt plānotos rezultātus.
Pieņēmumos par aktivitātēm norādiet, kādi priekšnosacījumi jānodrošina pirms projekta
uzsākšanas.
Projekta izvērtēšana
Lai pārliecinātos, vai projekts ir potenciāli veiksmīgs, ieteicams atbildēt uz šiem
jautājumiem:
9 vai vertikālā loģika ir pilnīga un akurāta?
9

vai rādītāji un pārbaudei nepieciešamie avoti ir pieejami un uzticami?

9

vai pieņēmumi un priekšnosacījumi ir reālistiski?

9 vai riski ir pieņemami?
9 vai iespēja sasniegt mērķus ir salīdzinoši augsta?
9

vai Programmas principi ir ņemti vērā (tieša pārrobežu ietekme, vienlīdzīgas
iespējas utt.)?

9

vai izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem ieguvumiem?
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Pārbaudiet, vai projekta loģiskā ietvara matrica ir loģiski izstrādāta, to pārlasot norādītajā secībā:
Loģiskais pamatojums

Sasniegumu objektīvi
pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti un
līdzekļi

Līdzekļi

Izmaksas

Pieņēmumi

Vispārējais mērķis
Specifiskais mērķis
Plānotie rezultāti
Aktivitātes
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LOGISKĀ IETVARA MATRICAS PIEMĒRS
Loģiskais
pamatojums

Vispārējais
mērķis

Sniegt
ieguldījumu
ģimenes
veselības
uzlabošanā
un
uzlabot
upes
ekosistēmas stāvokli

Specifiskais
mērķis

Uzlabota upes ūdeņu
kvalitāte

Sagaidāmie
rezultāti

Samazināts
notekūdeņu
daudzums, kas tieši
nonāk upes sistēmā
no mājsaimniecībām
un rūpnīcām

Sasniegumu objektīvi
pārbaudāmie rādītāji
Smago metālu izraisītas ar
ūdeni pārnēsājamas slimības,
ādas
infekcijas
un
hematoloģisku
traucējumu
sastopamība samazināta par
50% līdz 2013.gadam, īpaši
starp ģimenēm ar zemiem
ienākumiem, kas dzīvo upes
tuvumā
Līdz
2012.gada
beigām
smago metālu savienojumu
koncentrācija
samazināta
par
25%
(salīdzinot
ar
2008.gada līmeni) un atbilst
noteiktajiem
nacionālajiem
standartiem

Pārbaudes avoti un
līdzekļi

Pieņēmumi

Pašvaldības slimnīcas
un
klīniku
reģistri;
ikgadējā valsts vides
ziņojuma rezultāti

Iknedēļas
ūdens
kvalitātes
mērījumi,
sadarbojoties
Vides
aizsardzības aģentūrai
un Upju pārvaldei

Pašvaldības
sabiedrības
izglītošanas kampaņa
atstās pozitīvu ietekmi
uz
ģimeņu
sanitārajiem
un
higiēnas paradumiem

Pašvaldību ikgadējā
70% fabriku notekūdeņu un izlases
veida
80%
mājsaimniecību pārbaude
notekūdeņu
apstrādāti mājsaimniecībās
un
attīrīšanas
iekārtās
līdz rūpnīcās
no
2011.gada
līdz
2012.gadam
2012.gadam

- Upes plūsma uztur
tempu
virs
X
megalitriem sekundē
vismaz
8
mēnešus
gadā;
Ūdens
kvalitāte
joprojām ir stabila

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas instrukcijas
Otrais projektu pieteikumu konkurss

20

Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

PROJEKTA BUDŽETS
!! Pieteikuma iesniedzējs personīgi ir atbaidīgs par budžeta tabulās sniegtās finanšu
informācijas korektumu. Lūdzam pirms budžeta aizpildīšanas rūpīgi izlasīt Vadlīniju
pieteikumu iesniedzējiem sadaļas par izmaksu attiecināšanu.
Budžetā ir jāiekļauj ne tikai Programmas finansējums, bet gan visas attiecināmās
izmaksas.
Piezīme: Projekta budžets ir sadalīts starp projekta pieteikuma formu un 1.pielikumu
„Detalizētais budžets” (pievienots kā Excel fails). Kopējām summām ir jāsakrīt.
Jāizpilda:
•

Pieteikuma formas 1.pielikums „Detalizētais budžets”

Pieteikuma formā:
•

1. tabula. Kopējais budžets pa gadiem un izmaksu kategorijām;

•

2. tabula. Plānotais sadalījums pa aktivitāšu grupām, partneriem un izmaksu
kategorijām;

•

3. tabula. Finansējuma avoti;

•

4. tabula. Plānotās izmaksas piegulošajās teritorijās un ārpus Programmas
teritorijas.

Budžets ir sadalīts 8 budžeta pozīcijās, piemēram, „Cilvēkresursi” un apakšpozīcijās,
piemēram, „Projekta vadītājs”, kā arī budžeta līnijās (detalizētākam izmaksu
sadalījumam).
PROJEKTA PIETEIKUMA FOAMS 1.PIELIKUMS „DETALIZĒTAIS BUDŽETS”
1.pielikumā „Detalizētais budžets” jānorāda paredzēto projekta aktivitāšu ieviešanas
izmaksu detalizēta tāme (katras budžeta pozīcijas sadalījums apakšpozīcijās un budžeta
līnijās).
NB: Gadījumos, ja netiks iesniegts 1.pielikums „Detalizētais budžets” un/vai provizoriskais
tehniski ekonomiskais pamatojums, kad tas nepieciešams, pieteikums tiks noraidīts.
Atcerieties: Provizoriskais tehniski ekonomiskais pamatojums jāiesniedz, ja:
i)

kopējā summa budžeta 3. pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” ir vienāda vai
pārsniedz EUR 50 00 vai

ii)

kopējā summa budžeta 6. pozīcijā „Darbi (infrastruktūra)” ir vienāda vai
pārsniedz EUR 50 00 vai
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iii)

izmaksu kopējā summa budžeta 3. pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” un
budžeta 6. pozīcijā „Darbi (infrastruktūra)” ir vienāda vai pārsniedz 50 000 eiro.

„DETALIZĒTAIS BUDŽETS”, 1. PIELIKUMS
1.pielikumā var pievienot papildu rindas. Tas jādara pašrocīgi un attiecīgās formulas
jāiekopē pelēkajos kopsummu laukos no jau pieteikumā esošajiem. Tas jādara ailei
“Izmaksas (EUR)”. Ludzu neizdzēsiet nevienu pelēkās krāsas rindu un pārbaudiet vai
kopējās summas budžetā ir pareizas.
Budžeta pozīcijas jāsadala atbilstoši izmaksu veidiem. Katram izmaksu veidam ir
jānorāda vienība un vienības likme.
Piemērs:

12 mēnešus ilgam projektam, kam paredzēts projekta vadītājs uz pilnu
slodzi, izmaksu veids ir ”Projekta vadītājs”, vienība ir “mēnesis”, vienību
skaits ir “12”, vienības likme ir bruto mēneša alga, un projekta vadītāja
kopējās izmaksas tiks automātiski aprēķinātas, sareizinot vienības likmi
i īb k it

Lūdzu, ievērojiet, ka jāaizpilda tikai baltā krāsā iekrāsotie lauki; pelēkā krāsā iekrāsotajos
laukos nekādas izmaiņas veikt nedrīkst.
•

Izmaksas un vienības cenas jānoapaļo līdz tuvākajam eiro centam.

•

Ja kādai pozīcijai jāpievieno papildu apakšpozīcija, pievienojiet papildu rindas
manuāli. Budžetā jānorāda visu darbinieku bruto algas (ieskaitot sociālās
apdrošināšanas iemaksas un citus saistītos izdevumus). Ja kāds darbinieks
projektā netiks nodarbināts uz pilnu slodzi, izmaksu aprakstā procentuāli
jānorāda šā darbinieka darba slodze un tas jāatspoguļo faktiskajā vienības
cenā. Projekta vadītājs ir nodarbināts projektā 6 mēnešus uz pusslodzi,
Piemērs:
mēneša bruto alga par pilnu slodzi ir 800 eiro. Šajā gadījumā apraksts ir
šāds: projekta vadītājs (B, 50 %); vienību skaits — 3, vienības likme —
EUR 800, izmaksas — 3 x 800 = EUR 2400.
•

Aizpildot budžeta pozīciju „Ceļojumi”, jānorāda ceļojuma galamērķis
(piemēram, komandējums uz semināru Utenā). Ceļa izmaksās iekļauj visas
izdevumi, kas saistītas ar nokļūšanu galamērķī: autobusa, vilciena, lidmašīnas
biļetes, automašīnas īre, maksu par vīzām, dienasnaudu. Lai komandējuma
izmaksas būtu attiecināmas, jāizvēlas visekonomiskākais ceļošanas veids. Ja
nepieciešamā informācija nav pieejama, norādiet aptuvenu summu.
Komandējuma izdevumi sedz maksu par izmitināšanu, ēdināšanu un maksu par
transportu komandējuma vietā un papildu izdevumus. Komandējuma izdevumu
un to piemērojamās likmes aprēķina, balstoties uz ierasto praksi organizācijā un
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nacionālo likumdošanu, un tās nedrīkst pārsniegt EK noteiktos griestus līguma
parakstīšanas brīdī
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).
•
•

Ņemiet vērā, ka nedrīkst norādīt vienotas likmes (lump sums) summas!
Pozīcijā „Aprīkojums un piegādes” tiek iekļautas izmaksas par aprīkojuma iegādi
vai īri. Apraksta daļā jānorāda vienības nosaukums un partneris, kura īpašumā
būs šis aprīkojums.

Piemērs:
•

•

•

•

•

Mobilā vides monitoringa stacija, P2.

Pozīcijā „Tiešās administratīvās izmaksas (vietējais birojs)” norādītas izmaksas var
segt tikai izmaksas par biroju, kas speciāli tiek nomāts projekta vajadzībām, vai
administratīvās (biroja ekspluatācijas) izmaksas, kas tiek tieši attiecinātas uz
projektu. Lūdzu ņemt vērā, ka atsevišķa biroja noma vai piešķiršana ir drīzāk
ārkārtas gadījums, un nomas nepieciešamībai ir jābūt skaidri pamatotai projekta
pieteikuma formas 4.1. sadaļā. Ja projektam netiek nomāts vai piešķirts atsevišķs
birojs, biroja netiešās administratīvās izmaksas iekļaujamas budžeta pozīcijā
„Netiešās administratīvās izmaksas”.
Budžeta pozīcijā „Pārējās izmaksas un ārējie pakalpojumi” jānorāda visi
pakalpojumi, kuri sniegti saskaņā ar apakšuzņēmumu līgumiem, kas noslēgti ar
ārējo pakalpojumu sniedzējiem, publiskā iepirkuma ietvaros. Jānorāda visas
izmaksas; vienotas likmes summas nedrīkst norādīt. Šajā pozīcijā jāiekļauj visi ar
pakalpojumiem saistītie izdevumi, piemēram, ārējo ekspertu ceļa izdevumi.
Ņemiet vērā, ka ar projekta partneriem nedrīkst slēgt apakšuzņēmuma līgumus.
Budžetā katram projektam ir jāparedz izmaksas par izdevumu pārbaudi (auditu),
par pamatu ņemot tirgus likmes. Izmaksas par izdevumu pārbaudi jāiekļauj
budžeta pozīcijā „Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”.
Budžeta apakšpozīcijā „Konferenču/semināru izmaksas” jāiekļauj pasākuma
organizatoriskās izmaksas, piemēram, telpu un aprīkojuma īre, tulkošana,
ēdināšana, materiālu drukāšana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tiek plānots slēgt
apakšuzņēmumu līgumus ar lektoriem, ar viņiem noslēgtie līgumi ir jāmin atsevišķi
budžeta apakšpozīcijā „Ārējie eksperti” un jāpaskaidro sadaļā 4.10
„Apakšuzņēmēji”. Neiekļaujiet izmaksas šajā pozīcijā, ja tās jau ir iekļautas citās
budžeta pozīcijās, piemēram, ja ēdināšanas izmaksas jau ir iekļautas
apakšpozīcijā „Dienasnaudas”.
Komunikācijas un publicitātes pasākumi rūpīgi jāplāno un to izmaksas jāiekļauj
budžetā katrā projekta īstenošanas posmā. Šo pasākumu laikā ne tikai jāvērš
sabiedrības uzmanība uz ES atbalstu projektam, bet arī jāpublisko projekta
rezultāti un tā radītā ietekme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Savienības ārējo
sakaru komunikācijas un publicitātes rokasgrāmata ir pieejama tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas Projekta pieteikuma formas aizpildīšanas
instrukcijas
Otrais projektu pieteikumu konkurss

23

Neoficiāls tulkojums. Par oficiālo versiju tiek uzskatīta angļu valodā izstrādātās instrukcijas

•

•

•

Vienotas likmes summu norādīšana budžeta pozīcijā „Darbi (infrastruktūra)” nav
atļauta! Lūdzu, kur iespējams, norādiet vienības vai objektus, kā arī partnerus,
kuru īpašumā tie tiks nodoti.
Rezerves neparedzētiem izdevumiem var izmantot tikai ar Kopīgās vadības
iestādes iepriekšēju rakstveida atļauju. Lai gan rezervēs drīkst iekļaut līdz pat 5%
no tiešajām attiecināmajām izmaksām, ieteicams izvēlēties reālistisku aprēķinu,
ņemot vērā projekta apjomu. Ja jūs neplānojat veidot rezerves neparedzētiem
izdevumiem, šī pozīcija nav jāaizpilda.
Budžeta pozīcijā „Netiešās administratīvās izmaksas” drīkst iekļaut tikai tās
netiešās izmaksas, kuras nav iekļautas citās budžeta pozīcijās. Lai gan šajā
pozīcijā drīkst iekļaut izmaksas, kas nepārsniedz 7% no kopējām attiecināmajām
tiešajām izmaksām, ieteicams izvēlēties reālistisku aprēķinu, ņemot vērā projekta
apjomu. Ja nav paredzamas nekādas netiešās izmaksas, šī pozīcija nav
jāaizpilda.

PROJEKTA PIETEIKUMA FORMA
Pēc ”Detalizētā budžeta” (1.pielikuma) aizpildīšanas pārnesiet datus uz attiecīgajiem
laukiem pieteikuma formā.

1. BUDŽETA TABULA
•

•

•

Pirmās budžeta tabulas aile „Kopējās izmaksas” aizpildīsies automātiski pēc otrās
budžeta tabulas aizpildīšanas. Pirmās budžeta tabulas aile „Pirmais gads” jāaizpilda
gadījumā, ja projekts ilgst ilgāk kā 12 mēnešus un tai ir jāsatur izmaksas, kas
paredzētas pirmajam projekta ieviešanas gadam.
Ja kādā no budžeta pozīcijām uzrādītās kopējās izmaksas ailē „Pirmais gads”
pārsniedz ailē „Kopējās izmaksas” uzrādītās, par to tiksiet brīdināts 1.budžeta
tabulas trešajā ailē.
1.budžeta tabula ir 1.pielikuma „Detalizētais budžets” kopsavilkums.

2. BUDŽETA TABULA
•
•
•

Sniedziet kopīgo izmaksu sadalījumu pa partneriem un aktivitāšu grupām.
Sadalījums ir indikatīvs un projekta ieviešanas laikā tas var mainīties.
Ja rezerves neparedzētiem gadījumiem pārsniedz pieļaujamos 5 % no tiešo izmaksu
starpsummas, par to tiksiet brīdināts 2.budžeta tabulā.
Ja netiešās administratīvās izmaksas pārsniedz pieļaujamos 7 % no kopīgajām
tiešajām izmaksām, par to tiksiet brīdināts 2.budžeta tabulā.
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3. BUDŽETA TABULA
•
•

•
•

•

Maksimālais ES finansējums nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā projekta budžeta. Ja
ES finansējums pārsniegs 90 % brīdinājuma ziņojums parādīsies ES finansējuma līnijā.
Ievērojiet, ka kopējam partneru līdzfinansējumam projektā jābūt vismaz 10%, taču
katram partnerim var būt atšķirīga līdzfinansējuma proporcija vai arī tie var
nelīdzfinansēt vispār, piemēram, pieteikuma iesniedzējs iegulda 6%, 2. partneris —
4%.
Lūdzu, norādiet plānotos ieņēmumus, ja tādi ir paredzēti.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ieguldījumi natūrā nav uzskatāmi par faktiskiem izdevumiem
un nav attiecināmās izmaksas. Ieguldījumus natūrā nevar uzskatīt par partnerības
līdzfinansējumu. Taču, ja pieteikuma forma, kā ierosinājis subsīdijas saņēmējs,
paredz ieguldījumus natūrā, šādi ieguldījumi ir jānodrošina.
Lūdzu, ievērojiet, ka šajā tabulā norādītajām plānotajām kopējām izmaksām ir
jāsakrīt ar 1. un 2. tabulas datiem. Ja projekta kopējā līdzfinansējuma summa
nesakrīt ar 1. un 2.tabulas datiem, par to tiksiet brīdināts kontrolpunkta paziņojumā
(Checkpoint Report).

4. BUDŽETA TABULA
4.budžeta tabula jāaizpilda tikai gadījumā, ja paredzētas izmaksas piegulošās teritorijās
un/vai ārpus programmas teritorijas.
•

•

•

Tabulas pirmā daļa ir iepriekšdefinēta partneru izmaksām Programmas piegulošajās
teritorijās (skatīt „Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem” 2.1.1.1. punktu). Šajā ailē
uzskaitiet visas partneru no piegulošajām teritorijām paredzamās izmaksas.
Ja jūs plānojat īstenot kādas aktivitātes ārpus Programmas teritorijas, šīs izmaksas arī
jānorāda šajā tabulā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai izņēmuma gadījumos un ja tas
nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, projekta aktivitātes daļēji var notikt
reģionos ārpus Programmas teritorijas.
Ja projekta īstenošanas laikā partneri nolemj, ka ir nepieciešams īstenot kādu
aktivitāti vai kādu aktivitātes daļu ārpus Programmas teritorijas, subsīdijas
saņēmējam ir jāsaņem Kopīgās vadības iestādes iepriekšēja atļauja.
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INSTRUKCIJAS PIETEICĒJA DEKLARĀCIJA AIZPILDĪŠANAI
1. Līdz Subsīdijas līguma parakstīšanai organizācija, kas iesniegusi pieteikumu, tiek
saukta par „Pieteikuma iesniedzēju”. Pēc projekta parakstīšanas šī organizācija
parakstīs Subsīdijas līgumu ar Līgumslēdzēju iestādi, iestādes priekšā uzņemoties
pilnu tiesisko un finansiālo atbildību par projekta ieviešanu.
2. Ja Pieteikuma iesniedzējs ir starptautiska organizācija, piemērojams Ieguldījuma
līgums.
3. Projekta nosaukums un Pieteikuma iesniedzēja nosaukums tiks automātiski
pārnests no attiecīgās pieteikuma sadaļas.

4. Pieteikuma iesniedzēja projekta līdzfinansējuma summa un pieteicēja budžets tiks
automātiski pārnests no 2. un 3. budžeta tabulas.
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