KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU
AKTUALITĀTES
Finanšu ministrija, 23.04.2019.

Latvijā aktīvi tiek īstenoti investīciju projekti ar ES atbalstu 3,4
mljrd. euro – 3/4 no 4,4 mljrd. euro kopējās ES fondu
«aploksnes».
Izpildīti visās jomās 2018. gada vidusposma mērķi !
Grafikā statuss līdz 01.04.2019., (progress pret 01.03.2019).

Kopā: 4 484,5 (101,5%)
4 418,2 (100%)
Pieejamais ES fondu finansējums

66,3 (1,5%)
3 923,8 (88,8%) ↑0,7%

Iesniegti projekti, skaits - 1601
Apstiprināti projekti, skaits - 1418

3 404,3 (77,1%) ↑0,8%

Projektu līgumi, skaits -1372

3 351,4 (75,9%) ↑1,0%
734,1 (21,9% no projektu līgumiem)
+0,9 milj. euro

Iepirkumu līgumi

Veikti maksājumi projektos

+ Progress aprīlī uz
18.04.19. milj. euro:
Apstiprināti: + 21,8
Projektu līgumi: +17,6
Maksājumi: +16,7

1 386,9 (31,4%) ↑1,4%

Deklarētie maksājumi EK

1 081,0 (19,7%) ↑4,8%

No EK saņemtie starpposma maksājumi

776,6 (17,6%) ↑0%
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Pieejamais virssaistību* apjoms

*Virssaistības - ar MK lēmumu piešķirti valsts budžeta papildus izdevumi – līdz 2019. gada februārim kopā 66,3 milj. euro šādās jomās: vide un
teritoriālā attīstība (41,4), videi draudzīga ekonomika (15,6), MVK konkurētspēja (5,2) un izglītība (4,1)
 2014 – 2020 plānošanas periodā projektu ieviešanas termiņš max līdz 2023. gada 31.decembrim saskaņā ar ES regulējumu
2
(Investīciju MK noteikumos un projektu līgumos tiek noteikti konkrēti termiņi noteikto jomu investīcijām).

RISKU VADĪBA: Lielie projekti*
 Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts ar plānoto ES fondu
finansējumu 318,6 milj. euro (+ iespējamā 6% rezerve 28,1 milj. euro):
Satiksmes ministrija 2019. gada 5. aprīļa vēstulē Finanšu ministrijai lūdza
iesniegt Eiropas Komisijai izvērtēšanai projektu iepriekš plānotā, nemainīgā
apjomā. 2019. gada 11. aprīlī iesniegts Eiropas Komisijai.
 «Rīgas satiksme» projekts “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" ar plānoto
ES fondu finansējumu 65,7 milj. euro (+ iespējamā 6% rezerve 4,3 milj. euro):
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Satiksmes ministriju
vērtē ES līdzfinansēta projekta turpināšanas iespējas pie esošiem riskiem.

 Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstības
projekts ar plānoto ES fondu finansējumu 64,3 milj. euro:
Veselības ministrijai jāaktualizē ziņojums valdībai par turpmākajiem
iespējamiem risinājumiem, ievērojot finanšu iespējas.
 2007-2013 perioda Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) projekts “Infrastruktūras
attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra« ir pabeigts
un funkcionē. Satiksmes ministrija ir informējusi Finanšu ministriju par gūto
pārliecību, ka RBP ir saglabājams saņemtais ES finansējums 75,8 milj. euro.
Eiropas Komisija ir informēta 2019. gada 29. martā.
*lielo» projektu definīcija un procedūras saskaņā ar ES regulējumu
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MK protokollēmuma projektā paredzēts kompleksi
izvērtēt nesadalītās 6% rezerves 216 milj euro
un «brīvā» ES finansējuma izmantošanas iespējas
un lemt valdībā 2019. gada rudenī
 Līdz 2019.gada 1.jūlijam
Atbildīgās iestādes iesniedz FM sava “ES fondu
portfeļa” investīciju progresa un sekmju vērtējumu un
priekšlikumus atlikumu un rezerves izmantošanai.

 Līdz 2019.gada 30.septembrim
FM iesniedz MK ziņojumu un priekšlikumus rezerves
un cita «brīvā» finansējuma izmantošanai,
ņemot vērā:
o prioritāri
no
rezerves
jāsedz
“budžeta
virssaistības” 66,3 milj euro,;
o projektos priekšfinansētā rezerve (apm. 61 milj
euro), investīciju sekmes, atlikumi, EK nosacījumi,
prioritātes.
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Kohēzijas politika Latvijā pēc 2020.gada
Laika grafiks
Kā izvairīties no investīciju pārrāvuma?

2018

Budžeta un regulējuma
izstrāde ES līmenī (MFF)

Turpinās
diskusijas
Padomes darba grupās

2019

2020
2021

Trialoga process starp EK,
Eiropas Parlamentu un ES
Padomi

EK cer vienoties par
budžetu līdz 2019.gada
maijam un līdz 2020.
gadam
vienoties
par
sektorālo regulējumu

Sarunu process starp
dalībvalstīm un EK (CSR)

EK decembrī uzsāk
konsultācijas ar dalībvalstīm
par investīciju vajadzībām
2019. gada maijā EK publicēs
‘’investīciju ieteikumus’’ kopā
ar dalībvalstu specifiskajām
rekomendācijām un uzsāks
sarunas ar dalībvalstīm par
programmu saturu
Latvija ved sarunas ar EK par
darbības programmas saturu

Mērķis nodrošināt, ka
dalībvalstis spēj uzsākt ES
fondu ieviešanu līdz ar
2021.gada sākumu

Nacionālo plānošanas
dokumentu izstrāde
(NAP)
PKC novembrī ir uzsācis
darbu pie detalizētas LV
vajadzību apkopošanas

PKC 2019. gada ietvaros
plāno izstrādāt un
apstiprināt Nacionālo
attīstības plānu (pamats
sarunām ar EK)

Finanšu ministrija
sadarbībā ar nozaru
ministrijām izstrādā fondu
plānošanas dokumentus
un normatīvo regulējumu
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Kohēzijas politikas plānošanas dokumentu un
regulējuma izstrādes laika grafiks

[Publiskās diskusijas]
[Publiskās diskusijas]

VI

Konsultācijas par D.pielikumu un darbības programmas (DP)
sagatavošanu

VI

Partnerības līguma (PL)/DP sagatavošana

EK

Regulu apstiprināšana

EK

MFF apstiprināšana

VI

Vadības un kontroles sistēmas izveide

AI

SAM nosacījumu un kritēriju izstrāde

SI

Ceļa kārtes sagatavošana, apstiprināšana un iesniegšana EK

SAM atlašu uzsākšana

VI

VI MIN PKC

6/2/2021

4/2/2021

1/31/2021

12/1/2020

10/1/2020

8/1/2020

6/1/2020

4/1/2020

1/31/2020

12/1/2019

10/1/2019

8/1/2019

Veicinošo nosacījumu (ex-ante) izpilde

6/1/2019

4/1/2019

NAP27 sagatavošana un apstiprināšana

Paātrinātais SAM uzsākšanas process

[Publiskās diskusijas]

[Partnerības princips]

[Partnerības princips]

[Partnerības princips]
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Sadarbība
Kā varam sasniegt kvalitatīvāku rezultātu?

KP fondu partnerības
principa nodrošināšanā
PL/DP izstrādes procesā

Partneru iesaiste NAP
sagatavošanā

Partneru iesaiste nozaru
plānošanā (ieskaitot
investīciju
priekšnosacījumu
izvērtējumu skaņošanu
apakškomitējās)
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Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
www.cfla.gov.lv

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

