Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI
PS programma

PROJEKTA BUDŽETS
Reģionālais potenciālo pieteikumu iesniedzēju un
partneru seminārs

SATURS
1. Galvenie noteikumi
2.

Budžeta
prasības

pozīciju

apraksts

un

GALVENIE
NOTEIKUMI (1)
1. Projekta pieteikuma formu sāciet pildīt, izstrādājot
aktivitāšu plānu, un tikai tad attiecīgi plānojiet
budžetu, un nevis otrādi!
2. Projekta budžets ir vienlaikus gan izmaksu
aptuvenais aprēķins, gan griesti attiecināmajām
izmaksām.
3. Projekta budžetam jābūt reālistiskam un
ekonomiski pamatotam, un nevis maksimālajam
pieejamajam!
4. Budžets sevī ietver visas attiecināmās izmaksas,
kuras
veido
Programmas
subsīdija
un
Pieteikuma
iesniedzēja
un
partneru
līdzfinansējums.

GALVENIE
NOTEIKUMI (2)
Attiecināmajām izmaksām jābūt reālām un pamatotām ar
attiecīgajiem dokumentiem, tām jābūt pieteikuma
iesniedzēja un partneru veiktām un:
 jābūt veiktām projekta īstenošanas laikā (izņemot tās izmaksas,
kas saistītas ar gala atskaites sagatavošanu, izdevumu
pārbaudi, projekta novērtēšanu);
 jābūt ietvertām projekta budžetā;
 jābūt nepieciešamām projekta īstenošanai;
 tām jābūt identificējamām, pārbaudāmām, uzskaitītām un
izteiktām saskaņā ar spēkā esošajiem pieteikuma iesniedzēja
un partneru valsts grāmatvedības standartiem un praksēm;
 Tam jābūt saprātīgām, pamatotām un tām ir jābūt saskaņā ar
labas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši saskaņā ar
ekonomijas un efektivitātes principiem.

GALVENIE
NOTEIKUMI (3)
Neattiecināmās izmaksas ir:
 parādi un finanšu operācijas saistībā ar parādu vai
zaudējumu atmaksu;
 maksājamu procenti;
 izmaksu vienības, kas jau tiek finansētas no citiem avotiem;
 zemes vai ēku iegāde (ar izņēmumiem);
 zaudējumi, kas izriet no valūtas maiņas;
 nodokļi, tostarp PVN, ja vien subsīdijas saņēmējs (vai
subsīdijas saņēmēja partneri) nevar tos atgūt;
 soda naudas, finansiālās sankcijas un tiesāšanās izdevumi;
 aizdevumi trešajām pusēm;
 ieguldījumi natūrā.

GALVENIE NOTEIKUMI
(4)
Ieguldījumi natūrā nav uzskatāmi par faktiskiem
izdevumiem un nav attiecināmās izmaksas.
Ieguldījumus natūrā nevar uzskatīt par subsīdiju
saņēmēja/partneru līdzfinansējumu.
Projektā iesaistītā personāla izmaksas nav
ieguldījums natūrā un var tikt uzskatītas par
līdzfinansējumu projekta budžetā, ja tās apmaksā
subsīdijas saņēmējs vai tā partneri.
Ja projekta apraksts, kā ierosinājis subsīdijas saņēmējs,
paredz ieguldījumus natūrā, šādi ieguldījumi ir
jānodrošina!!!

GALVENIE
NOTEIKUMI (5)
Projekts nevar tikt finansēts ar vairāk kā vienu EK subsīdiju.
Projekts nevar iegūt finansējumu aktivitātēm, ko jau finansē
citas EK iniciatīvas, programmas un projekti.
Subsīdijas saņēmējs un viņa partneri drīkst slēgt
apakšlīgumus ierobežotam projekta apjomam (darbiem,
piegādēm un pakalpojumiem). Taču lielāko daļu projekta
jāīsteno subsīdijas saņēmējam un partneriem.
Atsevišķos, pienācīgi pamatotos gadījumos apakšlīgumu
slēgšanas ierobežojums neattiecas uz projektiem, kas
fokusēti uz investīciju aktivitātēm.
Subsīdijas saņēmējs un/vai partneri nedrīkst viens ar otru
slēgt apakšlīgumus un ar darbiniekiem no partnerības
organizācijām.

GALVENIE NOTEIKUMI
(6)
Subsīdija nedrīkst tikt izmantota kā papildu peļņas avots
un nedrīkst radīt peļņu subsīdijas saņēmējam vai
partneriem.
Peļņa tiek definēta kā pārpalikums starp saņemto
subsīdiju un subsīdijas saņēmēja / partneru veiktajām
izmaksām tad, kad pieprasīts gala maksājums.
Jebkāda veida procentiem vai līdzvērtīgai peļņai, kas
radusies no KVI izmaksātā priekšfinansējuma, jābūt
asignētai projektam, un tā tiks atvilkta no subsīdijas gala
maksājuma.

BUDŽETA POZĪCIJU (BP)
APRAKSTS UN PRASĪBAS

BP1/CILVĒKRESURSI
Projektā paredzētajām personāla izmaksām jāatbilst
faktiskajām organizācijas bruto algām, ieskaitot sociālās
apdrošināšanas iemaksas un citas ar atalgojumu
saistītās izmaksas;
Algas un izmaksas nedrīkst pārsniegt tās, kuras parasti
sedz organizācija;
Vienīgi organizācijas darbinieku pozīcijas ir jāiekļauj
budžetā, un nevis darbinieku vārdi;
Ar darbiniekiem, kas nodarbināti projekta īstenošanai,
tiek slēgti darba līgumi, un tiem jāpilda darba laika
uzskaites tabulas;
Ārējie apakšuzņēmēji nedrīkst tikt iekļauti šajā budžeta
pozīcijā!

BP2/CEĻOJUMI (1)
Ceļojumu izmaksas sevī ietver aviobiļetes, vilciena un
autobusa biļetes, auto izmaksas un citas ar ceļošanu
saistītās izmaksas (apdrošināšana, vīzas, degviela, u.c.).
Tikai projekta darbinieku un pasākumu dalībnieku
ceļojumu izmaksas ir attiecināmas.
Jāizvēlas visekonomiskākais transporta veids.
Komandējuma izmaksām jābūt iekļautām šajā budžeta
pozīcijā.
Ārējo ekspertu ceļojuma un uzturēšanās izmaksām jābūt
iekļautām attiecīgajos pakalpojuma līgumos, kas iekļauti
budžeta pozīcijā 5 “Citas izmaksas un ārējie pakalpojumi”.

BP2/CEĻOJUMI (2)
Komandējuma naudas
Komandējuma izmaksas var tikt segtas, ja ceļo ārpus valsts
robežām un subsīdijas saņēmēja un partneru mītnes zemes
robežās un tikai gadījumā, ja ir iekļauta nakšņošana.
Komandējuma izmaksas var tikt segtas tikai darbiniekiem,
kas strādā pie projekta īstenošanas, sabiedroto darbiniekiem
un pasākumu dalībniekiem (ja to dalība ir projektam būtiska).
Komandējuma izmaksas sevī iekļauj naktsmītnes, maltīti,
vietējo transportu komandējuma vietā un papildu izdevumus.
Komandējumu izmaksas jāaprēķina, balstoties uz ierasto
praksi organizācijā un nacionālo likumdošanu, un tās nedrīkst
pārsniegt EK noteiktos griestus.

BP3/IEKĀRTAS UN
PIEGĀDES
Iekārtu izmaksas (to iegāde vai īre) nedrīkst
pārsniegt tirgus cenas.
Budžetā drīkst iekļaut tikai tādas iekārtas, kas ir
nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai.
Iekārtu un transporta līdzekļu iegāde/īre jāveic
saskaņā ar iepirkumu procedūrām, kas
izklāstītas Subsīdijas līguma IV pielikumā.
Piezīme: detalizējiet iekārtas Projekta pieteikuma
formā, sadaļā “Budžets”.

BP4/TIEŠĀS
ADMINISTRATĪVĀS
IZMAKSAS (VIETĒJAIS OFISS)
Šajā budžeta pozīcijā jābūt iekļautām izmaksām
par tieši projekta ieviešanai īrētam ofisam vai
tiešās
administratīvās
(ofisa
uzturēšanas)
izmaksas, par kurām tiek piestādīts rēķins
projektam;
Atsevišķa ofisa īre ir drīzāk izņēmuma gadījums,
un tam jābūt skaidri pamatotam Projekta
pieteikuma formā.

BP5/CITAS IZMAKSAS
UN ĀRĒJIE
PAKALPOJUMI
Budžetā var tikt iekļautas tikai tās izmaksas, par kurām
pilnībā vai daļēji tiek slēgti apakšlīgumi ar trešajām
organizācijām / ārpakalpojumu piegādātājiem.
Budžetā nedrīkst iekļaut konsultantu/ekspertu vārdus, bet
gan tikai to uzdevumus.
Ja nepieciešams, šajā budžeta pozīcijā var tikt iekļautas
banku komisijas naudas par projekta konta operācijām un
maksājumu pārvedumiem, kā arī bankas garantijas.
Katram projektam izmaksu pārbaudes izmaksām jābūt
iekļautām budžetā, pamatojoties uz pastāvošo tirgus
cenu.

BP6/DARBI
(INFRASTRUKTŪRA)
Šajā budžeta pozīcijā var tikt iekļautas izmaksas,
kas
saistītas
ar
celtniecības
darbiem,
rekonstrukcijām, infrastruktūras uzstādīšanu un
celtniecības darbu uzraudzīšanu.
Pirms Subsīdijas līguma parakstīšanas jāiesniedz
detalizēta darbu un izmaksu tāme (aprēķins).
Piezīme: detalizējiet darbus Projektu pieteikuma
formā, sadaļā “Budžets”.

BP8/REZERVE
NEPAREDZĒTIEM
GADĪJUMIEM
Rezerve neparedzētiem gadījumiem var tikt iekļauta
projekta budžetā, taču tā nedrīkst pārsniegt 5% no
tiešajām attiecināmajām projekta izmaksām.
Rezerve neparedzētiem gadījumiem var tikt
izmantota tikai ar iepriekšēju KVI rakstisku atļauju.
Piezīme: budžetā iekļaujiet rezerves neparedzētiem
gadījumiem tikai tādā gadījumā, ja paredzat
iespējamos riskus (piemēram, cenu pieaugums
celtniecības jomā).

BP10/NETIEŠĀS
ADMINISTRATĪVĀS
IZMAKSAS
Netiešās izmaksas nav tieši saistītas ar projekta aktivitātēm, bet tās ir
nepieciešamas raitai projekta administrēšanai.
Tām
jābūt
izrēķinātām
balstoties
uz
procentuālā
vai
proporcionalitātes pamata saskaņā ar pamatotu un skaidru metodi.
Netiešās administratīvās izmaksas (pieskaitāmās izmaksas
(overheads)) var būt attiecināmas kā vienotas likmes finansējums
(flat-rate funding) ne vairāk kā 7% no kopējām tiešajām projekta
izmaksām.
Netiešās izmaksas nedrīkst ietvert izmaksas, kas jau iekļautas citā
budžeta pozīcijā.
Netiešās administratīvās izmaksas nedrīkst tikt iekļautas budžetā, ja
pieteikuma iesniedzējs/partneris saņem darbības subsīdiju (operating
grant) no EK budžeta.

PADOMI
 Pārliecinieties, ka budžetā plānotās izmaksas ir savienotas ar
aktivitātēm un pamatotas projekta / aktivitāšu aprakstā.
 Ja ir paredzētas investīcijas – detalizējiet un skaidri pamatojiet to
pārrobežu efektu un to nepieciešamību projekta mērķu
sasniegšanai.
 Neaizmirstiet budžetā ieplānot ceļošanas izmaksas uz/no
partneru sanāksmēm, Programmas pasākumiem (i.e. Subsīdijas
saņēmēju semināriem, atskaišu gatavošanas semināriem).
 Neaizmirstiet ieplānot budžetā izdevumus, kas saistīti ar vīzu
iegūšanu.
 Neaizmirstiet budžetā ieplānot izmaksas komunikācijai (telefons,
internets, pasta sūtījumi).
 Neaizmirstiet budžetā ieplānot auditoru izmaksas.

INFORMĀCIJA

