KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU
INVESTĪCIJU AKTUALITĀTES
Finanšu ministrija, 03.10.2018.

Saturs

1. 2014 – 2020 perioda ES fondu investīciju
aktualitātes – progress, riski & risinājumi

2. Kohēzijas politika pēc 2020

02.10.2018

2

2014 - 2020 periodā:
Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 574,6 milj. euro

~ 66% = 2,9 mljrd. euro = projekti īstenošanā
Statuss līdz 01.09.2018., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress % pret 01.10.2017.

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

4 418,2 (100%)

Pieejamais ES fondu finansējums

66,3 (1,5%)
4 346,0 (98,4%) ↑21,8%

Iesniegti projekti, skaits - 1828
Apstiprināti projekti, skaits - 1090

3 001,2 (67,9%) ↑18,1%

Projektu līgumi, skaits - 1051

2 938,0 (66,5%) ↑19,6%
675,8 (23,0% no projektu līgumiem)

Iepirkumu līgumi

Veikti maksājumi projektos

954,1 (21,6%) ↑11,6%

Deklarētie maksājumi EK

639,8 (14,5%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi

574,6 (10,8%)
0

Pieejamais ES fondu finansējums
02.10.2018

Septembrī uz 25.09.18.
Apstiprināti: + 18,0
Projektu līgumi: + 14,1
Maksājumi: + 35,5
No EK saņemti + 17,8
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Pieejamais ''virssaistību'' apjoms
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Noslēgtie līgumi nozarēs 2,9 mljrd. euro
(dati līdz 01.09.2018, milj. euro)
80 projekti pabeigti (MVK konkurētspēja – 21; videi draudzīga ekonomika – 25;
vide un teritoriālā attīstība – 11; transports – 23)
P&A&I
(467,5 M EUR)

37%
(171,8)

IKT
(172,8 M EUR)

MVK konkurētspēja (314,2
3%
M EUR)
(10)
20%
(62,1)

30%
(52,6)

63%
(295,7)

Vide un teritoriālā attīstība
1% (623,1 M EUR)
(6,2)

70%
(121,2)

41%
(255,8)

58% (361,1)

02.10.2018

Nodarbinātība
(170,2 M EUR)

Transports
(1 159,8 M EUR)

17%
(193,3)

39%
(450,8)

44%
(515,6)

77% (242,2)

4%
(7,0)

Videi draudzīga ekonomika
(480,6 M EUR)

1%
(6,7)

Ietver
līgumu
ALTUM93,3M EUR
(39%)

66%
(316,3)

Izglītība
(510,2 M EUR)

Sociālā iekļaušana
(418,5 M EUR)

23%
(119,2)
96%
(163,2)

33%
(157,6)

36%
(148,7)
77%
(391,1)

64%
(269,8)

4

Minimāls kavēto ierobežotas atlases projektu iesniegumu apjoms,
ko skaidro, galvenokārt, MK noteikumos vai atlases nolikumos pagarināti termiņi (valsts ēkas, IKT)
Dati pret 2018. gada projektu īstenotāju plānu vai citos saistošos dokumentos noteiktiem termiņiem)
līdz
14 (23)
19.02.2018
1 (2)
∑ 28 MEUR
3 (2)
līdz
11(3)
09.03.2018
∑ 402 MEUR 3 (3)
3 (3)
līdz
04.04.2018
∑ 471 MEUR
17 (14)
līdz
14.05.2018
∑ 503 MEUR
25(20)
līdz
07.06.2018
∑ 493 MEUR
līdz
11.07.2018 36(23)
∑ 517 MEUR
līdz
17.08.2018 37 (26)
∑ 524MEUR
līdz
05 .09.2018 37(26)
∑ 527 MEUR

Projektu iesniegumu izpilde, milj. euro (skaits)
11 (4)

12 (7)
82 (31)
26 (11)

375 (44)

Iesniegti pirms termiņa
02.10.2018

52 (8)

337 (28)

382 (51)

78 (27)

386(58)

414(88)

57(17)

25(17)

56(15)

11(11)

425 ( 96)

59 (16)

3 (3)

425(97)

60(17)

5(5)

Iesniegti termiņā

Iesniegti ar kavējumu

Neiesniegti
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2018. gadā ES fondu projektu ieviešana ievērojami
dinamiskāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem
2018. gada budžeta izdevumu
plāns – 650 milj. euro

Milj. euro
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Milj. euro

Valsts centrālā budžeta izdevumu plūsma ES fondu
2014. – 2020. gadu plānošanas perioda projektu ieviešanai
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18.09.2018. Vidējā termiņa budžeta plūsmas prognoze visam plānošanas periodam (Kopā 4 896 milj eiro)
Budžeta izdevumi būvniecībai atbilstoši vidēja termiņa budžeta plūsmai (ikgadēji ~66%)
Budžeta izdevumi līdz 31.08.2018
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Lielie projekti – virs 50 milj. euro – 473,5 milj. euro
(11% no kopā 4,4 mljrd. euro ES fondu «aploksnes»)
• 23.05.2018. projekts iesniegts izvērtēšanai EK & EIB
Elektrifikācija - LDZ
neatkarīgiem ekspertiem JASPERS IQR, augustā
Kopējās attiecināmās
nosūtītas LDZ atbildes uz precizējošiem jautājumiem;
izmaksas 439,7 milj. euro, • Pēc pozitīva JASPERS atzinuma, projekts tiks iesniegts
EK apstiprināšanai.
t.sk. ES fondi 318,6 milj.
•
10.08.2018. LDZ izsludina projektēšanas un būvdarbu
euro + iespējams 28 milj.
iepirkumu, līgumu plāno ~ 2019. g. vidus
euro ES fondu rezerve

Lugaži

Ventspils
Skulte

Pleskava

Rīga

Kārsava

Škirotava

Tukums II

25kV

25kV Rēzekne

Krustpils

Zilupe

Jelgava
Reņģe

Sebeža

Meitene

25kV
25kV

Eglaine

Daugavpils
Kurcums

«Skanstes tramvajs» Rīgas Satiksme (RS)
Kopējās attiecināmās
izmaksas 97,4 milj. euro,
t.sk. ES fondi 65,7 milj. euro
Inčukalns – 2.posms
(Valsts vides dienests)
Kopējās attiecināmās
izmaksas 29,3 milj. euro,
t.sk. ES fondi 11,6 milj. euro

Stradiņi
Kopējās attiecināmās
izmaksas 91,1 milj. euro,
t.sk. ES fondi 64,3 milj.
euro
02.10.2018

•10.04.2018. izsludināts tramvaju vagonu iepirkums, rezultāts ~
2019.g. 2.cet.
•27.06.2018. līgums par būvprojektu un autoruzraudzību
•Būvniecības iepirkums – RS plānots izsludināt 2018.g.
4.cet.

•01.02.2018. noslēgti sanācijas un uzraudzības līgumi;
•Norit faktiskie darbi projektā - kumulatīvi sagatavotas
3800 tonnas, t.sk. utilizētas 1 543 tonnas;
•Apstiprināti izdevumi 5,8 milj. euro.

•28.08.2017. līgums par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību;
•21.05.2018. līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu
•30.08.2018. projekts iesniegts EK apstiprināšanai (pēc
pozitīva JASPERS ekspertu atzinuma).
•Būvniecības iepirkums izsludināts 02.02.2018., rezultāts ~
2019.g. apr.
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Latvija komfortabli izpilda EK noteikto 2018.gada finanšu mērķi (N+3 princips)
2018.g. kumulatīvi deklarētie izdevumi ir 746 milj. euro, kas par 103 milj. pārsniedz minimāli nepieciešamo.
«N+3» princips - neto ES «piešķīruma» zaudēšanas robeža (ikgadēji kumulatīvie maksājumu pieteikumi EK)
+ Neto ES piešķīruma zaudējums nav prognozējams visā plānošanas periodā, ja projektu īstenotāji izpilda
01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes (+ir rezerves risku amortizācijai)

Milj. euro

Grafiks: N+3 jeb maksājumu pieteikumu mērķa izpildes prognoze 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā, ņemot
vērā projektu īstenotāju 01.09.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes un plānotos projektus.
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N+3 jeb maksājumu pieteikumu sarkanā līnija, kumulatīvi, visi fondi
06.09.2018. FS maksājumu pieprasījumu grafikos balstīta N+3 izpilde, kumulatīvi
Izpilde līdz 01.10.2018, visi fondi

02.10.2018
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Milj. euro

Tomēr ir risks dažās investīciju jomās zaudēt 7% rezerves finansējumu,
ja neizpilda 2018.gada mērķi.
Sekas: (1) ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES maksājumus;
(2) Energoefektivitātes ERAF investīcijām - ja izpilde < 75%, zaudēti 17,5 milj. euro rezerve.
(3) Vides KF investīcijām - ja izpilde < 85%, zaudēti 11,8 milj. euro rezerve.
Risinājums – 28.09.2018. EK iesniegti grozījumi darbības programmā (DP), samazinot mērķus
energoefektivitātes un vides pasākumiem.
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Energoefektivitātei ERAF (valsts,
pašvaldību ēkas, Daudzdzīvokļi,
elektromob.) izpildes prognoze zem 50%.
Ietekmēja dēļ EK norādēm uz 9 mēnešiem
tika apturētas investīcijas ilgstošas
sociālās aprūpes iestādēs; nepietiekams
valsts ēku projektu progress.
EK iesniegti DP grozījumi 2018.gada
mērķa samazināšanai par 18 milj. EUR.

Vide KF: augsts risks
(pesimistiski 62%).
EK iesniegti DP grozījumi
2018.gada mērķa
samazināšanai par 10,8 milj.
EUR

Izglītība ERAF: vidējs - augsts
risks (pesimistiski 65%), bet IZM
un CFLA vērtējumā ir reāla
iespēja sasniegt min 85 - 93%
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+ Lai mazinātu risku NEEFEKTĪVAI FINANŠU
PLĀNOŠANAI - Jauni projektu disciplīnas pasākumi
Ar 2018. gada 1. septembri spēkā ir stājusies stingrāka disciplīna attiecībā uz
projektu īstenošanas plānu ievērošanu*.
- kad projekta gada plāns nav
izpildīts par > 25%

Noteikta pieļaujamā 25% projekta gada finanšu plāna
izpildes novirze - projektam var samazināt ES fonda
un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību, kas
pārsniedz 25% no plānoto maksājuma pieprasījumu
iesniegšanas grafikā paredzētā

- vai projekta ieviešana kavējas/
pagarinās par > 6 mēnešiem

Noteikts pieļaujamais sešu mēnešu projekta
īstenošanas termiņa pagarinājums - termiņa
pārsniegšanas virs sešiem mēnešiem periodā radušos
izdevumus jāsedz pilnībā no finansējuma saņēmēja
līdzekļiem.

MK noteikumi paredz arī objektīvi pamatotus izņēmuma gadījumus.
* 26.06.2018. MK ir pieņemti noteikumi Nr. 382 «Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra
noteikumos Nr. 784 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.2020. gada plānošanas periodā»»
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Milj. euro

PROJEKTU NEEFEKTĪVA FINANŠU PLĀNOŠANA – STATISTIKAS FAKTI
Līdz 2018.gada 1. septembrim Projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu NEIZPILDE
> 25 % = 323 milj. euro (507 projektiem).
Ja tāds rezultāts būtu pēc 2018.gada 1.septembra, kad spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi,
tad projektiem tiktu samazināts ES fondu atbalsts par 323 milj. euro + proporcionāls valsts
budžeta līdzfinansējums, ja attiecināms.
1400
Plānotie
Finanšu disciplīnas pārejas periodā līdz 01.09.2018.
1200
Projektu īstenotāji samazinājuši 2018.gada maksājumu
Aktualizētie
plani
Virs plāna

pieprasījumu plānu no 1,3 mljrd uz 0,9 mljrd. euro, par
30%, par 373 milj. euro, t.sk. puse riska jomās:
energoefektivitāte, vide, izglītība

1000

800

662

600
400

Atbilstoši
plānam

200

0
Neizpilde >
25%

-200

15(122)

377
28(146)
313
-139
15(131)
-122

176(601)

223(679)

-130(407)

-145(451)

-8(234)

497
-208

261(704)
-227(473)

-10(256)

02.10.2018
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Decembris

Risku mazināšana, savlaicīgi konstatējot pārkāpumus projektos –
Latvijā izveidotā vadības un kontroles sistēma vērsta uz to, lai pēc iespējas mazinātu
neatbilstoši veikto izdevumu rašanos ES fondu projektu ietvaros, kā arī identificētu
iespējamos pārkāpumus vēl pirms to rašanās vai izdevumu deklarēšanas EK.
•

•
•

Kumulatīvi līdz 30.06.2018. konstatētie projektu īstemotāju pārkāpumi, par ko
netiek piešķirts (vai tiek samazināts) ES fondu atbalsts, ir 1.5% (7,4 milj. euro) pret
izmaksāto ES finansējumu projektos:
 Izdevumu apjoma palielināšanās neizbēgami rada arī kādas kļūdas projektu
īstenošanā, bet «nekļūdās tas, kas neko nedara»;
 Vadības un kontroles sistēma strādā, jo identificē un risina neatbilstības vēl
pirms izdevumu deklarēšanas EK, proti, veicot administratīvās pārbaudes un
pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Arī iepriekšējos plānošanas periodos LV
ir spējusi izmantot 100 % ESIF līdzfinansējumu;
 Savlaicīgi
konstatējot pārkāpumus projektos, varam laicīgi “atbrīvoto” ES
finansējumu izmantot jauniem investīciju projektiem plānošanas perioda
ietvaros.
Revīzijas iestādes 2017. gada gada kontroles ziņojumā identificētais kopējais atlikušais
kļūdu īpatsvars 0,03%, kas ir ievērojami zem EK noteiktā pieļaujamā 2% kļūdas
būtiskuma līmeņa.
2018. gada 16. augustā EK ir apstiprinājusi ikgadējo (aktuālais par 2017. gadu) Latvijas
ES fondu pārvaldības dokumentu kopumu, tādējādi atzīstot Latvijas ieviesto vadības
un kontroles sistēmu par pietiekami efektīvu un “drošu” ES līdzekļu aizsardzībai
un finanšu pārvaldībai.
02.10.2018
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Ko EK piedāvājums Kohēzijas politikai pēc 2020.gada
nozīmē Latvijai finansiāli?
Nacionālais Kohēzijas piešķīrums
Latvijas nacionālās aploksnes samazinājums

-13% no 4,846 (2014.-20.) uz 4,262 mljrd.(2021.-27.) EUR*
≈ - 584 milj. euro

Līdzfinansējuma likmes
ES līdzfinansējuma samazinājums no 85% (2014.-20.)
uz 70% (2021.-27.)

LV līdzfinansējuma pieaugums
≈ 401 milj. euro

PVN attiecināmība
PVN attiecināms tikai projektiem līdz 5 miljoni euro

Izdevumi PVN segšanai
≈311 milj. euro

*Piešķīrumi norādīti 2018. gada salīdzināmajās cenās, kā arī ietver Kohēzijas fonda pārvedumus uz Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumentu (EISI) un ERAF piešķīrumu Eiropas Teritoriālās sadarbības(ETS) mērķim. 2013. gada cenās 2014.2020. perioda piešķīrums ir 4.793 mljrd. no kura 334 milj. euro ir pārvedums uz EISI un ETS piešķīrums. Pieņemot līdzīgu
pārskaitījumu EISI un ETS mērķim 2021.-2027. periodā, tad piešķīrums izaugsmes un nodarbinātības programmai veidotu 3.884 mljrd.
02.10.2018
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EK piedāvātais investīciju tvērums nākošajam plānošanas periodam
kopumā nosedz sākotnēji identificētās Latvijas prioritātes

Latvijas nacionālajā pozīcijā
noteiktās sākotnējās prioritātes

EK piedāvātās Kohēzijas politikas
prioritātes (2021.-27.)

Tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšana,
inovāciju kvalitāte, pētniecība un zinātne

Inovācijas un gudra izaugsme

Ilgtspējīga un konkurētspējīga transporta un sakaru
sistēma

Savienojamība (transports, IKT, enerģētika)

Ilgtspējīga resursu izmantošana

Ilgtspējība (klimats, aprites ekonomika,
energoefektivitāte, atjaunojamie resursi)

Vesels un konkurētspējīgs darba spēks

Kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma

Cilvēkkapitāls (sociālā iekļaušana un prasmes)

Sabalansēta un ilgtspējīga teritoriālā attīstība

Integrēta teritoriālā attīstība (vietējās teritoriālās
attīstības stratēģijas, pilsētvide)

NAP vidusposma pārskats

NAP definētie mērķi

LV prioritāšu definēšana Kohēzijas politikai
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Kohēzijas politikai pēc 2020. gada
Tālākais kalendārs un plānotās darbības

(Aprīlis-Maijs)
Tiek turpināts
lobija plāns
konsultācijām
ar
dalībvalstīm
un EK

(Jūnijs-Decembris)
Tiek veiktas iekšējās
diskusijas par Kohēzijas
politikas prioritātēm

(Marts - ….)
Tiek vestas sarunas ar Eiropas Komisiju un
veikts darbs pie darbības programmu izstrādes

(Jūnijs-Jūlijs)
Nacionālo
pozīciju
aktualizācija

Ieguldījumu
uzsākšana

2021

2019

2018

(2. maijs)
ES
daudzgadu
budžeta
priekšlikums

02.10.2018

(28. maijs)
Fondu
regulu
priekšlikumu
publicēšanas

(Janvāris)
Optimistiskajā
scenārijā EK cer
panākt
vienošanos par
ES daudzgadu
budžetu līdz 2019.
gada janvāri.

EK neformāli paudusi
gatavību uzsākt
sarunas ar katru no
dalībvalstīm par
prioritātēm (DP saturu)
2019.gada sākumā

EK mērķis nodrošināt,
ka dalībvalstis spēj
uzsākt ES fondu
ieviešanu līdz ar
2021.gada sākumu
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Latvijas pozīcija par ES fondu finansējumu pēc 2020.gada
•

2018. gada 29. maijā EK ir publicējusi piedāvājumu 2021. - 2027.g. plānošanas
periodam. Latvijai piedāvātais Kohēzijas politikas finansējuma piešķīrums ir
4,3 mljrd. euro, kas ir 13% samazinājums salīdzinājumā ar 2014. - 2020.g.
periodu. Sarunās ar EK uzturam stingru pozīciju, ka Latvijas piešķīruma
samazinājums nedrīkst pārsniegt Brexit radīto ietekmi 6% apmērā.

•

Šobrīd no EK tiek gaidīta finansējuma sadalījuma atslēga starp dažādiem
fondiem, līdz ar to konkrēts finansējuma apjoms, kas varētu būt pieejams Latvijai
katra fonda ietvaros, vēl nav zināms. Uzskatām, ka finansējuma sadalījumam
jābūt atbilstošam nacionālajām vajadzībām.

•

Baltijas valstis veido un uztur kopēju nostāju par EK piedāvājumu. Tā
piemēram, Kohēzijas politikas starptautiskās konferences ietvaros Rīgā 2018.
gada 13. septembrī Baltijas valstu finanšu ministri parakstīja kopīgu nostājas
vēstuli par Eiropas Komisijas publicētajiem regulu priekšlikumiem Kohēzijas
politikai 2021. - 2027. gada plānošanas periodam. Vēstulē pausta nostāja par
tādiem jautājumiem kā Kohēzijas politikas finansējums, līdzfinansējuma likmes un
regulējuma elastība.
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Latvijas pozīcija par ES fondu finansējumu pēc 2020.gada
I Pozitīvie aspekti:
•
•

•
•

Jaunajā periodā gan atbalsts uzņēmējdarbībai (1.politikas mērķis “Viedāka Eiropa”), gan pilsētvides attīstība (3.politikas
mērķis “Ciešāk savienota Eiropa ” un 5.politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”) ir noteiktas par prioritātēm.
No ERAF tiek plānots sniegt atbalstu šādiem mērķiem:
• Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme un konkurētspējas kāpināšana;
• Progresīvo tehnoloģiju ieviešana;
• Prasmju attīstīšana pārdomātai specializācijai, rūpniecības restrukturizācijai un uzņēmējdarbībai;
• Digitalizācijas sniegto priekšrocību izmantošana iedzīvotājiem un uzņēmumiem;
• Integrētā sociālā, ekonomiskā un vides attīstība, kultūras mantojums un drošība pilsētu un lauku teritorijās.
No Kohēzijas fonda plānots sniegt atbalstu ilgtspējīgam Eiropas Transporta tīklam, mobilitātes attīstīšanai valsts un
pašvaldību līmenī un multimodālajai mobilitātei pilsētās.
Piedāvātie instrumenti ilgtspējīgai pilsētu attīstībai būs elastīgāki, ļaujot kombinēt atbalstu no dažādiem politikas
mērķiem zem vienas prioritātes mērķtiecīgāku investīciju veikšanai. Ieguldījumus varēs īstenot gan caur integrētajām
teritoriālajām investīcijām (ITI), gan vietējām attīstības stratēģijām, gan arī izmantojot reģionālā atbalsta mehānismu
5.politikas mērķa ietvaros. ITI un vietējo attīstības stratēģiju galvenie ieviešanas principi tiek saglabāti, vienlaikus tiek
paredzēta procedūru vienkāršošana – piemēram, vietējās attīstības stratēģijās iekļautajiem projektiem nebūs jāveic
papildu atlase.

II Negatīvie aspekti:
•
•

•

ES fondu līdzfinansējuma atbalsta likmi plānots samazināt par 15 % (no 85% uz 70%). Uzskatām, ka šāds piedāvājums
ir nepieņemams, jo ievērojami samazinās privātā sektora un jo īpaši nevalstisko organizāciju iespējas īstenot projektus.
65% ERAF ieguldījumu jāveic 1. un 2.politikas mērķī (2.mērķis “Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām”), kas
ierobežo Latvijas iespējas patstāvīgi izvēlēties piemērotākos instrumentus aktuālāko izaicinājumu risināšanai. Īpaši būtiski
tas ir attiecībā uz ieguldījumiem bāzes infrastruktūrā. Sarunās ar EK uzstājam, ka šīs prasības ir nepieciešams mīkstināt.
Sarunas par kopējo piedāvājumu EK plāno noslēgt līdz 2019. gada sākumam, pēc tam uzsākot divpusējās konsultācijas ar
Latviju par plānotajām investīcijām. Gan EK, gan Latvijas mērķis ir uzsākt ES fondu programmu īstenošanu līdz ar 2021.
gadu.
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Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas
progresu pieejama regulārajos ikmēneša un pusgada
ziņojumos MK - http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministrukabinetam
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