Kā pieteikt un īstenot
ES fondu projektu?
Katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt
sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību,
var izvērtēt iespēju savu ieceri īstenot, piesaistot 2014. – 2020. gada
ES fondu plānošanas perioda ES fondu – Eiropas Reģionālās attīstības
fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda – finansējumu.
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IDEJA
Veiksmīga projekta
sākums ir laba projekta
ideja, skaidrs tā mērķis un
sasniedzamie rezultāti!
ES fondu finansējums ir
papildu atbalsts, kas var
palīdzēt izvirzītā mērķa
īstenošanā.
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IEPAZĪSTIES
ES fondu projekti 2014. – 2020. gada plānošanas
periodā tiek īstenoti darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros
Iepazīsties ar ES fondu darbības programmas un tās
papildinājuma:
– ieguldījumu prioritātēm
– specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem

PĀRLIECINIES
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www.esfondi.lv

Īpašu uzmanību pievērs katra
specifiskā atbalsta mērķa aprakstam
un informācijai sadaļās “Finansējuma
saņēmēji” un “Mērķa grupa”!
Lai pretendētu uz ES fondu
līdzfinansējumu, jāatbilst kādam no
attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa
pasākumu aprakstā nosauktajiem
finansējuma saņēmēju veidiem.
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SEKO LĪDZI INFORMĀCIJAI
par projekta idejai atbilstošā ES
fonda specifiskā atbalsta mērķa
īstenošanas Ministru kabineta
(MK) noteikumu izstrādes gaitu!

www.esfondi.lv apskati tabulu, kurā norādīta atbildīgā

Ja nepieciešams, papildu
informāciju un konsultāciju par
projekta iesnieguma sagatavošanu
vari saņemt Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā (CFLA).

iestāde katram specifiskajam atbalsta mērķim.

Atceries, ka Tev ir iespēja piedalīties Ministru kabineta

noteikumu apspriešanā un paust savu viedokli, sniedzot to
rakstiski atbildīgajai ministrijai!

Informāciju un konsultācijas vari saņemt tiešsaistē vai
klātienē klientu apkalpošanas centrā un reģionu nodaļās.
Kontaktinformācija: www.cfla.gov.lv
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Uzņēmējiem papildus pieejams Latvijas Attīstības finanšu
institūcijas ALTUM administrētais ES fondu finansējums.
Ieskaties: www.altum.lv
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APSKATI
Pēc apstiprināšanas apskati
attiecīgos Ministru kabineta
noteikumus atbildīgās iestādes un
CFLA mājaslapās.
Ar projekta atlases kritērijiem
iepazīsties ES fondu Uzraudzības
komitejas e-portfelī
kom.esfondi.lv

RŪPĪGI IEPAZĪSTIES

Neskaidros jautājumus uzdod
atbilstošās nozares ministrijā!

ar nolikumu, ko CFLA izstrādā uz MK
noteikumu bāzes. Tajā ietverta visa projekta
iesniegšanai nepieciešamā informācija:
– projektā atbalstāmās darbības
– projekta īstenošanas laiks
– u.c. būtiska informācija

NOVĒRTĒ

Tikai pēc nolikuma apstiprināšanas CFLA var
izsludināt projektu iesniegumu atlasi.
Informāciju par izsludinātajām atlasēm
meklē www.cfla.gov.lv un www.esfondi.lv

Projekta sagatavošanas fāzē
vēlreiz novērtē savas un
projekta komandas spējas
realizēt iecerētā mēroga
projektu!
Plānojot projekta laika grafiku un paredzamo naudas
plūsmu, izvērtē visus riskus, kas var paildzināt projekta
īstenošanas laiku:
– iespējamās pārsūdzības iepirkuma procedūras ietvaros
– sezonalitāti būvniecības jomā
– u.c. faktorus
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IESNIEDZ
Nolikumā paredzētajā veidā un
termiņā sagatavoto projekta
iesniegumu iesniedz CFLA.

GAIDI ATBILDI
CFLA projektu vērtēšanas komisija
1 - 3 mēnešu laikā izvērtēs
saņemtos projekta iesniegumus
un pieņems individuālu lēmumu
par katru no tiem. Par lēmumu
tiek informēts ikviens projekta
iesniedzējs!
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SLĒDZ LĪGUMU
Ja projekts apstiprināts, ar
CFLA tiks slēgts līgums par
projekta īstenošanu.
Projekta īstenošana norit
saskaņā ar līguma nosacījumiem.

SEKO UN IZVĒRTĒ
IEGAUMĒ – izmaiņas projekta īstenošanas
gaitā, projekta darbībās vai citā projekta
iesniegumā norādītajā informācijā ir
jāsaskaņo ar CFLA atbilstoši projekta
īstenošanas līgumā noteiktajam!

ATCERIES, ka ikvienā projekta
īstenošanas fāzē vari konsultēties
ar savu CFLA projekta vadītāju!

Projekta īstenošanas laikā pastāvīgi seko un izvērtē, kā
veicas ar projekta mērķu sasniegšanu!
Apsver iespēju efektīvas kontroles nodrošināšanai organizēt
regulāras projekta progresa uzraudzības sanāksmes! Pirms projekta
ietvaros veikto darbu vai piegāžu pieņemšanas un maksājumu
veikšanas personīgi pārliecinies par to kvalitāti un apjoma atbilstību!

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
www.esfondi.lv
@FinMin
draugiem.lv/FinansuMinistrija

fb.me/FinansuMinistrija
instagram.com/finansuministrija

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds
I E G U L D Ī J U M S
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