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Ekonomikas ministrijai

1nformācijai:
Pēc pievienotā saraksta

Par skaidrojuma sniegšanu

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda (turpmāk - ES fondi) vadošā iestāde (turpmāk - vadošā iestāde) ir
izskatījusi Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) jautājumu par Vispārējās
Regulas1 noteikumu piemērošanu, proti, vai sadarbības/atbildīgā iestāde var
uzsākt jaunas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas un slēgt līgumus par ES
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros apstiprinātu
projektu īstenošanu pēc 2013.gada 31.decembra, un informē par tālāk minēto2•

Skaidrojam, ka attiecībā uz jaunu projektu pieņemšanu un līgumu
slēgšanu par projekta īstenošanu ir atsevišķi izšķirams nacionālais un Eiropas
Komisijas (turpmāk - EK) līmenis. EK līmenī atbilstoši Vispārējai Regulai katra
darbības programma attiecas uz ES finansējuma budžeta piešķīrumu valstij
laikposmā no 2007.gada l.janvāra līdz 2013 .gada 31.decembrim atbilstoši
n+3/n+2 principam3• Ja lidz noteiktajam termiņam attiecīgais finansējuma
apjoms nav nosegts ar saņemtiem vai EK pieprasītiem maksājumiem, dalībvalsts
zaudē finansējumu. Savukārt izdevumi, tostarp lielajiem projektiem, ir atbilstīgi
fondu atbalstam, ja tie faktiski veikti laikposmā no dienas, kad darbības
programmas iesniegtas Eiropas Komisijai, vai no 2007. gada 1. janvāra -
atkarībā no tā, kura diena ir agrāk, - līdz 2015. gada 31. decembrim.

1 Padomes Regulas (EK) Nr.1083!2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstIbas fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260!l 999
2 Vadošā iestāde EM sniedza skaidrojumu š.g. 27.februāra uzraudzības sanāksmē ar EM.
3 Vispārējās Regulas 93.panta 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums paredz, ka n (kārtējā) gada ES fonda
piešķīrums Eiropas Komisijā ir deklarējams Iīdz otrā gada (n+2) vai trešā gada (n+3) beigām pēc kārtējā gada
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Attiecībā uz līguma slēgšanu nacionālā līmenī ari aktivitāšu īstenošanas
noteikumos var būt noteikts līdz kuram datumam izdevumi tiek attiecināti.
Vispārējā Regula nenosaka aizliegumu slēgt līgumus pēc 20l3.gada, taču, lai
mazinātu risku projektu savlaicīgai un atbilstošai pabeigšanai, vadošā iestāde ir
aicinājusi deklarēt visu ES fondu aktivitātes atlases kārtā pieejamo finansējumu
trīs gadu laikā pēc projektu atlases uzsākšanas, ja atlase tiek uzsākta līdz
20l0.gadam un divu gadu laikā, ja atlase tiek uzsākta, sākot ar 201 1.gadu 4. No
tā izriet, ka projektiem, par kuru īstenošanu līgumi tiek slēgti pēc 20l3.gada, ir
krietni īsāks laiks izdevumu deklarēšanai un attiecīgi palielināts risks
finansējuma atbilstošai izlietošanai pilnā apmērā. Tāpat vēršam uzmanību, ka
saskaņā ar Vispārējās Regulas nosacījumiem ES fondu finansējuma pārdales
starp fondiem un darbības programmām vai prioritātēm darbības programmas
ietvaros EK ir jāiesniedz līdz 20l3.gada 30.septembrim, savukārt, priekšlikumi
darbības programmas finansēšanas plāna izmaiņām vienas darbības programmas
un fonda ietvaros starp prioritātēm EK ir jāiesniedz lidz 2015 .gada
3l.decembrim atbilstoši EK vadlīniju projektu5

Vēršam uzmanību, ka, plānojot jaunas projektu atlases un līgumu
slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem, jāievēro maksājuma pieprasījumu un
maksājuma rīkojumu iesniegšanas maksājumu iestādē nosacījumi saskaņā ar
MK noteikumu Nr.l04l6 30. un 31.punktu. Attiecīgi, atbildīgajām iestādēm ir
jāizvērtē Ministru kabineta. noteikumu grozījumi par aktivitāšu īstenošanu,
ņemot vērā projektu īstenošanas ilgumu un citus riskus, kas saistīti ar projektu
nesavlaicīgu ieviešanu.

Vienlaikus informējam, ka līdz š.g. marta beigām informēsim par
plānotajiem grozījumiem ES tiesību aktos attiecībā uz valsts atbalstu un par
papildu nosacījumiem attiecībā uz projektu iesniegumu atlasēm un aktivitāšu
īstenošanu, kuru ietvaros tiek sniegts valsts atbalsts.

Valsts sekretāra vietnieks
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda jautājumos -
vadošās iestādes vadītājs A.Eberhards
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4 Vadošās iestādes vadlīnijās Nr.l0.9. "Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā"
(http://www.esfondi.lv/page.php?id= 1099)

5 Nepublicēta informācija, pieejama vadošajā iestādē.

6 Ministru kabineta 20 l O.gada 9.novembra noteikumi Nr. 1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta Iīdzekļi
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Iīdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un i evumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"
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ministrijai
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Veselības ministrijai

Valsts kancelejai

Revīzijas iestādei

Valsts kasei


	00000001
	00000002
	00000003

