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1.1. Gada ziņojumu Eiropas komisijā (EK) prasību
satura juridiskais ietvars
1.
a)
b)

EK vispārējā regula Nr. 1303/2013:
50.p. un 111.p. (gada īstenošanas un nobeiguma ziņojumi)
52.p. (progresa ziņojums par partnerības līguma īstenošanu – stratēģiskie
ziņojumi)
2. Fiche 4A «Implementing act on the model for the annual and final
implementation report under the investment for Growth and Jobs goal» Version 2 – 25 June 2013
3. Fiche 4B «Reporting on financial instruments to the Commission under the
annual and final implementation reports» - Version 4 - 23 September 2013
4. Guidance document - Monitoring and Evaluation of European Cohesion
Policy European Social Fund – May 2014
5. Fiche 23 Implementing act on the model for progress report – version 1 –
21 October 2013 (stratēģisko ziņojumu forma)
6. ES fondu mājas lapā ir atrodami 2014-2020. perioda normatīvie akti, kā arī
saite uz EK mājas lapu, kur ir pieejamas arī izstrādē esošās regulas un
deleģēto un ieviešanas aktu projekti http://www.esfondi.lv/page.php?id=1153
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1.2. Ziņošana EK - ļoti limitēts apjoms
1. Gada īstenošanas ziņojumi EK (gada ziņojumi) – iesniedzami:
• Saīsinātie ziņojumi līdz kārtējā gada 31.05. (sākot no
2016.gada (piemēram, 2016.gadā ziņo par 2015.gadu)
• Izņēmums saīsinātais ziņojums, kurā iekļauta informācija tikai
par Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu (JNI) iesniedzams jau
2015.gada aprīlī (par 2014.gadu).
• 2 Paplašinātie ziņojumi - līdz 30.06.2017. un 30.06.2019.
• Noslēguma ziņojums ~ 2025.g.
2. 2 Stratēģiskie ziņojumi (SZ) - līdz 31.08.2017. un 31.08.2019.
3. Pārskati par deklarējamiem izdevumiem/atgūtiem un
neatgūstamajām summām katru gadu no 15.02.2016. līdz
15.02.2025. – dati no informācijas sistēmas, iesniedz SEI, ja
kārtību izstrādes procesā nevienojas citādi
19.06.2014
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1.3. Uzradzības pamatfunkcijas – galvenā atbildība
Vadošā
Atbildīgā
iestāde (VI) iestāde (AI)

Projektu atlase nav uzsākta - plānošana
Projektu atlase ir uzsākta – projekta līmeņa ieviešanas
uzraudzība, kontrole, sadarbība+finansu plūsmas plānošana
Rezultāti DP un Specifisko atbalsta mērķu (SAM) līmenī –
analīze –ziņojumi
Projekta līmeņa finanšu & rādītāju uzraudzība, ziņojumi,
sadarbība

●

●
●

●

●

●

Finanšu instrumentu rezultātu analīze

●

Lemj par rīcību, grozījumiem MK noteikumos par SAM
īstenošanu, baltoties uz analīzi, CFLA informāciju

●

Izvērtēšanas plāns

●
●

Gada ziņojumu & SZ & citu pārskatu sagatavošana un
sniegšana EK

●

Komunikācijas stratēģija un īstenošana
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1.4. Pamatprincipi
1. Ja dati sistēmā (VIS) – informāciju neprasa
2. AI plāno SAM uzsākšanas laika grafiku, SAM, DP līmeņa rādītāju izpildi pa gadiem
3. CFLA plāno finanšu plūsmas SAM mēnešu, gadu dalījumā un analizē izpildi (līdz DP/DPP –
pamatā VI sadarbībā ar AI)
4. MK tiek apstiprināti finanšu un rādītāju mērķi (t.sk. snieguma ietvara!) SAM un gadu
dalījumā (plānots 1.reizi – 2015.g. marts)
5. 1 X pusgadā VI ziņo MK par progresu (pāreja no ceturkšņa uz pusgada ziņojumiem)
4.

Finanšu mērķu novirzes skaidro CFLA. Ja novirze AI atbildības posmā, skaidro AI

5. VI un AI iegūst citu operatīvo un analītisko informāciju no CFLA savstarpējas komunikācijas,
sanāksmju formātā, t.sk. izmantojot UK apakškomitejas – kā efektīvāk konkrētā situācijā
4. Savstarpējās vienošanās par specifisku sadarbību katra SAM gadījumā, ja nepieciešams un
lietderīgi kopējā mērķa sasniegšanai
5. AI ievada VIS tādus rādītājus, kas neizriet no projekta līmeņa

6. CFLA ievada VIS projekta līmeņa rādītājus (nodrošina)
30.05.2014
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2. AI kompetence analīzē, ziņošanā
1. AI ziņojums VI reizi gadā līdz 1.februārim, sākot ar 2016.g. (1.ziņojums tikai no LM – 2015.g.
1.februārī par JNI!) – iekļaušanai gada ziņojumos EK līdz kārtējā gada 31.maijam & VI informācijai:
1.1. Analīze par SAM, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta
1.2. Analīze par progresu SAM līmenī, t.sk. par uzraudzības rādītāju un snieguma ietvara izpildi,
galvenajām problēmām, risinājumiem un rīcību, tsk. īpaši par JNI un finanšu instrumentiem
1.3. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam gadam
1.4. Ex – ante nosacījumu izpilde (tikai 2016.g. un 2017.g.) – arī SZ nepieciešams 2017.g.!
2. AI informācija tikai gada ziņojumos, kas iesniedzami EK 2017., 2019.g. līdz kārtējā gada
30.jūnijam un noslēguma ziņojumā !!!
2.1. Progress integrētas pieejas īstenošanā attiecībā uz teritoriālo attīstību (VARAM) – arī SZ!
2.2. Ieguldījumi makroreģionālās un jūras baseinu stratēģijās (IZM, SM, VARAM, EM, LM, TM)
2.3. Progress sociālās inovācijas jomā (TM).
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3. CFLA kompetence ziņošanā
1) Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm
(analīze pret plānoto, vai ir kādas problēmas u. tml.);
2) Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

Līdz 15.janvārim ievada kopsavilkumu – analīzi
informācijas sistēmā vai nosūta AI/VI īsu ziņojumu
 Papildus operatīvo analīzi sniedz UK apakškomitejās vai
uzraudzības darba sanāksmēs ar VI, AI
19.06.2014
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4. HP AI kompetencē ziņošana
I Informācija nepieciešama tikai gada ziņojumos EK, kas
iesniedzami 2017., 2019.g. līdz 30.06. un noslēguma ziņojumā!!!
II Pamatā dati no VIS vai izvērtējumiem

1)Progress
līdztiesības
un
diskriminācijas
jautājumos (LM) – info iekļaujama arī SZ;
2)Progress ilgtspējīgas attīstības
(VARAM) – info iekļaujama arī SZ;

veicināšanā

3)Progress nabadzības un sociālās atstumtības
jautājumu risināšanā (LM).
19.06.2014
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5. Finansējuma saņēmēja informācija
1) Sadarbību ar finansējuma saņēmēju veic CFLA
2) Maksimāli visa nepieciešamā informācija jāietver 1 pārskatā (rādītāju
progress, t.sk. ESF specifisko datu, snieguma ietvara, neto ieņēmumu
uzraudzība u.c.).

3) Papildu informācija par līdzšinējo progresu iesniedzama 2017. un
2019.gados, kā arī noslēdzoties projektam:
A. HP rādītāji (ja attiecināms)– CFLA nodrošina to esamību informācijas
sistēmā!
B. Integrētas pieejas īstenošanu (ja attiecināms)
C. Sociālās inovācijas jomu (ja attiecināms)

19.06.2014
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6. Īpašais par finanšu instrumentiem & ESF
Finanšu instrumenti (FI) – saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 46. panta 2. punktu :
1) VI ziņo reizi gadā EK kopā ar gada ziņojumiem atbilstoši speciālai EK izstrādātai formai –
dati no VIS – papildus jaunas sadaļas:
a) Par FI pamatdarbības rezultātiem – t.sk. paveiktais tā izveidē un FI īstenošanas
struktūra (ex-ante izvērtējums) – katru gadu;
b) Par % un citiem ieņēmumiem - katru gadu;
c) Par fin.resursu atkārtotu reinvestēšanu– 3 reizes - 2017., 2019. un nobeiguma
ziņojumā;
d) Par FI specifiski sasniegtajiem rādītājiem - 3 reizes - 2017., 2019. un
nobeiguma ziņojumā.
2) VIS dati EK izstrādātajai formai būs zemākajā - gala labuma guvēja (komersanta) līmenī
3) AI ziņo UK vismaz reizi gadā par FI ieviešanas progresu (t.sk. ex-ante izvērtējums, analīze
par tirgus nepilnībām un FI pievienoto vērtību) - paredzēsim pamatā pēc gada ziņojumu
iesniegšanas EK
ESF:
1) saskaņā ar Regulas Nr.1304/2013 I pielikumu projektu līmenī VIS uzkrājami kopējie
iznākuma un rezultātu rādītāji ESF investīcijām (dati par projektu dalībniekiem), kas
iesniedzami EK ar gada ziņojumiem laika posmā no 2016.-2023.gadam. Visi dati
sadalāmi pa dzimumiem;
2) saskaņā ar Regulas Nr.1304/2013 II pielikumu VIS uzkrājama (ātrāk uzsāktajam SAM,
līdz sistēmas izstrādei datus sadarbībā ar VIAA uzkrāj un kopā ar analīzi VI iesniedz LM)
un sākot ar 2015.gadu (saīsinātais ziņojums par 2014.gadu) EK iesniedzama informācija
par Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (JNI) rezultātu rādītājiem (projektu dalībniekiem).
Visi dati sadalāmi pa dzimumiem.
19.06.2014
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7.VI kompetencē analīze un ziņošana
Informācija nepieciešama tikai gada ziņojumos EK, kas iesniedzami 2017., 2019.g.
līdz 30.06. un noslēguma ziņojumā, kā arī 4.-9.p. stratēģiskajam ziņojumam!!!
1) Progress izvērtēšanas plāna un turpmāko pasākumu īstenošanā (BET katru gadu jāziņo par
izvērtēšanas rezultātiem!)

2) Informēšanas un publicitātes pasākumu rezultāti
3) Progresu jebkuru starpreģionālo un transnacionālo darbību īstenošanā (provizoriski lūgsim
informāciju IZM, VARAM, EM, SM)
4) Partneru iesaistīšana darbības programmas īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā
5) Dalībvalstu attīstības vajadzību izmaiņas kopš Partnerības Līguma saņemšanas
6) Progress administratīvā sloga mazināšanā
7) Progress dalībvalstu iestāžu un atbalsta saņēmēju spējā pārvaldīt un izmantot fondus
8) Progress gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes stratēģijas sasniegšanā – tikai
2019.g., noslēguma ziņojumā un SZ!
9) Koordinācija starp ESI un citiem finanšu instrumentiem – info TIKAI SZ!
19.06.2014
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8. Uzraudzības komitejā izskatāmie jautājumi
UK izskata un uzrauga:

UK apstiprina:
Plānošanas dokumentus
Projektu kritērijus
Komunikācijas stratēģiju
Izvērtēšanas plānu
Gada, SZ un noslēguma
ziņojumus
• UK/AK reglamentus
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Investīciju progresu
Rezultātu efektivitāti
Ex – ante nosacījumu izpildi
FI ieviešanas gaitu (t.sk. ex-ante
izvērtējumus, analīzi par tirgus
nepilnībām un FI pievienoto vērtību)
Lielo projektu ieviešanas progresu
Izvērtējumus
Projektu kritēriju piemērošanas
metodika
u.c.

Plānota arī Partnerības līguma Vadības grupa – stratēģisks līmenis
19.06.2014
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9. Uzraudzības noteikumu un informācijas

sistēmas (VIS) izstrādes progress
1. Ministru kabineta noteikumus par ES fondu izvērtēšanas, uzraudzības un
informācijas sistēmas izmantošanu, t.sk. uzraudzības pārskatu veidlapas
plānots:
 nosūtīt saskaņošanai AI/SI š.g. jūlija vidū un VSS izsludināt š.g. septembrī.
 apstiprināt līdz 01.12.2014.
2. Uzraudzības vadlīnijas plānotas:
 nosūtīt saskaņošanai š.g. augusta 2.pusē
 apstiprināt līdz 01.10.2014.
3. VIS - 27.05.2014. notika 1. ekspertu sanāksme :
 tikšanās plānotas regulāri (provizoriski reizi nedēļā/divās nedēļās)
 pastāvīgs forums sistēmas funkcionālo prasību definēšanai
 01.12.2014 sistēmā iestrādāti sākotnējie regulā noteiktie datu lauki
 01.01.2015 pieejama e-pieteikumu sistēma
 01.07.2015 sistēmā iestrādāti pārējie regulā noteiktie datu lauki

19.06.2014
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Paldies par uzmanību!
Komunikācija un sadarbība turpināsies!

Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
esfondi@fm.gov.lv
Informācijas avots: Eiropas Komisija
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