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Izglītības un zinātnes ministrijai
Valsts izglītības attīstības aģentūrai
Par publicitātes nodrošināšanu ERAF 2.1.1.3.1.
apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras
attīstība” Valsts nozīmes pētniecības centru
projektu ietvaros
Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadošā iestāde ir izskatījusi Latvijas Universitātes vēstuli par
publicitātes nodrošināšanu ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras
attīstība” valsts nozīmes pētniecības centru projektu ietvaros un sniedz šādus
skaidrojumus:

1. No Regulas 1828/20061, kā arī no 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.7492 8.punkta izriet, ka ES fondu finansējuma saņēmēji, kuru
īstenotajā projektā kopējais valsts ieguldījums (ES fonda un nacionālā
līdzfinansējuma) darbībā pārsniedz EUR 500 000 un projektā veikta fiziska
objekta iegāde, infrastruktūras finansēšana vai būvniecības darbība, nodrošina
informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā un ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas projekta īstenošanas vietā
uzstāda stacionāru informatīvo plāksni, kas ir labi redzama un ir pietiekami liela.
Informatīvo stendu, kura ieteicamais minimālais izmērs ir 1500 x 1000 mm,
uzstāda visās projekta īstenošanas vadošā partnera un sadarbības partnera adresēs
Komisijas 2006. gada 8. decembra Regula Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes
Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu.
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Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo
fondu projektiem”.
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un pagaidu īstenošanas adresēs, kas atbilst abiem augstākminētajiem
nosacījumiem. Stacionārās informatīvās plāksnes, kuru uzstāda pēc projekta
pabeigšanas visās vadošā partnera un sadarbības partnera adresēs un pagaidu
adresēs, minimālais ieteicamais izmērs ir 200 x 300 mm.

2. Informatīvais stends jāuzstāda visās projekta īstenošanas adresēs, kas atbilst šīs
vēstules 1.punktā minētajiem nosacījumiem. Ja projekta īstenošanas adresē
kopējais valsts ieguldījums darbībā nepārsniedz EUR 500 000, tad informatīvais
stends nav jāuzstāda.

3. Ja vienā adresē tiek īstenoti vairāki vienas prioritātes projekti, tad informāciju par
visiem projektiem var norādīt uz viena informatīvā stenda. Ja vienā adresē ir
pabeigti vairāki vienas prioritātes projekti, tad informāciju par visiem projektiem
var norādīt uz vienas stacionārās informatīvās plāksnes, nodrošinot, ka
informācija ir pārskatāma un labi salasāma. Projektiem, kas īstenoti dažādu
prioritāšu ietvaros, ieteicams uzstādīt atsevišķus informatīvos stendus projekta
īstenošanas laikā un atsevišķas stacionārās informatīvās plāksnes pēc projekta
pabeigšanas.

4. Informatīvais stends vai informatīvā plāksne jāuzstāda labi redzamā vietā,
ieteicams ārpusē pie ēkas ieejas. Ja pilsētas saistošie noteikumi nosaka
ierobežojumus izvietot informatīvos stendus vai plāksnes ārpus telpām pie ieejas
vai uz fasādes, tad ir pieļaujama informatīvā stenda vai plāksnes uzstādīšana
iekštelpās pie ieejas zonas, nodrošinot, ka informatīvais stends vai plāksne ir labi
redzama ēkas apmeklētājiem un darbiniekiem.

5. Visās projekta īstenošanas adresēs, kurās kopējais valsts ieguldījums darbībā
pārsniedz EUR 500 000 un projektā veikta fiziska objekta iegāde, infrastruktūras
finansēšana vai būvniecības darbība ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta
pabeigšanas jāuzstāda stacionāru informatīvo plāksni. Savukārt projekta
īstenošanas laikā šajās īstenošanas adresēs jāuzstāda informatīvais stends.

6. Informatīvajās plāksnēs jānorāda konkrētā projektā ieguldītais finansējums
visiem partneriem, papildus atsevišķi norādot tikai konkrētajā adresē faktiski
veikto ieguldījumu apjomu.
Papildus informējam, ka vadlīnijas un skaidrojumi par informācijas un publicitātes
prasību ievērošanu ES fondu projektos ir pieejami mājaslapā www.esfondi.lv, skatīt
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1178

Valsts sekretāres vietnieks ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda jautājumos
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