Aktualizēts 02.04.2019.

ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM PAR
16.1. APAKŠPASĀKUMU
"ATBALSTS EIROPAS INOVĀCIJU PARTNERĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAS RAŽĪGUMAM UN ILGTSPĒJAI LAUKSAIMNIECĪBAS
RAŽĪGUMA UN ILGTSPĒJAS DARBA GRUPU PROJEKTU ĪSTENOŠANAI"

Nr.p.k.
1.

1.1.

2.

Jautājums
Atbilde
Projekta idejas atlases (1.posms) (Noteikumu Nr.222 2.1.daļa)
Iesniedzamie dokumenti (Noteikumu Nr.222 1.pielikuma 2.daļa)
Projekta idejas iesniegumā ir minēts, ka "Projekta idejas Projekta idejas iesnieguma (Noteikumu Nr.222 1.pielikums) 2.daļā minētā
iesniegumam pievieno katra sadarbības partnera, kā arī pētījuma piezīme paskaidro, ka "Projekta idejas iesniegumam jāpievieno katra
īstenošanā vai projekta īstenošanā iesaistītā personāla prasmju un sadarbības partnera, kā arī pētījuma īstenošanā vai projekta īstenošanā
kvalifikācijas aprakstu." Vai šajā gadījumā pietiktu ar katra iesaistītā personāla prasmju un kvalifikācijas aprakstu".
iesaistītā CV pievienošanu, vai nepieciešams detalizēts apraksts, Šajā gadījumā tas ir CV – izglītības un profesionālā gājuma apraksts, ko
varbūt ir kāda noteikta forma, kas šajā gadījumā aizpildāma? iesniedz par katru dalībnieku kopā ar Projekta idejas iesniegumu (tā
noformēšana ir katra dalībnieka kompetencē, taču par paraugu var izmantot
Europass
noteikto
CV
formu
https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculumvitae/templates-instructions).
Vēršam uzmanību, ka detalizēts apraksts par sadarbības partneru pieredzi jāsniedz pie Projekta idejas iesnieguma 2. daļas nosacījuma “Sadarbības
partneru pieredze sadarbības projekta īstenošanā (vietējā vai starptautiskā
mērogā)”. Minētā informācija tālāk tiek vērtēta saskaņā ar Noteikumu
Nr.222 2.pielikuma 5.punktā noteikto kārtību.
Projekta iesniegumu atlase (2.posms) (Noteikumu Nr.222 2.2.daļa)
Projekta īstenošanas termiņš/kārta (Noteikumu Nr.222 19.punkts)
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Nr.p.k.

2.1.

2.2.

Jautājums
Atbilde
Cik posmi drīkst būt atbilstoši 19.punktam un cik jābūt Saskaņā ar Noteikumu Nr.222 11.punktā noteikto maksimālais projekta
maksimālajam viena posma īstenošanas termiņam?
īstenošanas termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par
atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Ņemot vērā projekta ieviešanas specifiku - projekta ieviesēju kompetencē ir
noteikt tā ieviešana termiņu. Attiecīgi tālāk nodrošinot Noteikumu Nr.222
19.punkta nosacījumu, ja projekts ir garāks par 6 mēnešiem to sadala
posmos, cik posmos tas jānosaka/jāatspoguļo projekta īstenošanas laika
grafikā un tālāk jāatspoguļo projekta iesniegumā (3.pielikuma B.13.daļā
“Finansējuma sadalījums pa projekta īstenošanas posmiem atbilstoši
projekta īstenošanas laika grafikam”). Projekta īstenošanas grafiks
jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu atbilstoši Noteikumu Nr.222
45.2.apakšpunktā noteiktajam.
Projekta īstenošanas grafiks ir jāveido pēc Ganta diagrammas. Ganta
diagramma excel formātā ir diagramma, kas parāda darba sadalījuma
struktūru un attiecības starp aktivitātēm. Ganta diagrammā ir jāuzrāda
plānotās darbības (t.sk. iepirkumu veikšana), laika periods, sadarbības
partneri. Starpposma maksājumu var iesniegt ne biežāk kā vienu reizi
ceturksnī.
Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmējs starpposma maksājumu par projekta daļas
īstenošanu var saņemt ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī (skat. Noteikumu
Nr.222 71.punktu), tad, piemēram, pamatojoties uz šo nosacījumu var plānot
viena posma īstenošanas termiņu.
Vai viens atbalsta pretendents vienā kārtā drīkst iesniegt 16.1. un 16.2.apakšpasākumam ir atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz to, kādam
projektus abos apakšpasākumos (16.1. un 16.2.)?
jābūt atbalsta pretendentam/tā sastāvam. Līdz ar to viens un tas pats atbalsta
pretendents
atbilstoši
apakšpasākumu
īstenošanas
nosacījumiem
pieteikumus iesniegt nevar.
Proti, 16.1.apakšpasākumā, atbilstoši Noteikumu Nr.222 26.punktā
noteiktajam - atbalsta pretendents ir potenciālā EIP darba grupa, kas apvieno
lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus,
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu
pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus,
konsultantus, pētniekus, tostarp studentus, vai citas jaunradē ieinteresētās
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Nr.p.k.

3.

3.1.

Jautājums

Atbilde
puses. Noteikumu Nr.222 27.1.apakšpunkts nosaka, ka atbalsta pretendents
veido jaunu sadarbību starp vismaz 3 dažādām personām (EIP darba grupas
apvienojums), no kurām vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un
kuras savstarpēji nav saistītas.
Turklāt 16.2.apakšpasākumā, atbilstošo Noteikumu Nr.222 53.punktā
noteiktajam - atbalsta pretendents ir atbalsta pretendentu grupa, ko veido
vismaz divi dažādi neatkarīgi sadarbības partneri, tādi kā lauksaimniecības
produktu ražotājs (lauksaimnieks), meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
(mežsaimnieks), lauksaimniecības vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju
grupa,
kooperatīvs,
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
vai
lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju
pārstāvji un pētnieks.
Taču var būt situācijas, kad, piemēram, 16.1.apakšpasākuma EIP darba
grupas sastāvā iekļauta ZS “Vasara” un tā pati ZS “Vasara” iekļauta arī
16.2.apakšpasākuma atbalsta pretendenta grupā. Šāda situācija ir
pieļaujama, kad viens un tas pats uzņēmums kā sadarbības partneris piedalās
abos apakšpasākumos.
Attiecināmās darbības
Kādā izstrādes procesa posmā drīkst būt jaunradītais risinājums Saskaņā ar Noteikumu Nr.222 12.punktā noteikto atbalsts pasākumā netiek
vai jaunais projekts, lai varētu iesniegt projektu? Piemēram, piešķirts jau uzsāktu projektu īstenošanai, individuālajiem pētniecības
vienai produktu grupai šobrīd ir izstrādāts produkta prototips, projektiem, intelektuālā īpašuma tiesību projektiem, fundamentāliem
recepte, produkts tiek pārbaudīts. Ražošana vēl nav uzsākta. pētījumiem un priekšizpētei, kā arī jauna produkta, procesa, tehnoloģijas vai
Otrai produktu grupai ražošana vēl nav uzsākta. Projekta ietvaros metodes komercializēšanai (ieviešanai praksē). Pasākumā netiek atbalstīti
plānots veikt klīnisko izpēti abām produktu grupām.
ieguldījumi natūrā. Tātad projektam jābūt jaunam, vēl neuzsāktam, darbības
var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas abu apakšpasākumu
ietvaros. Tāpat Noteikumu Nr.222 67.punkts nosaka, ka publiskais
finansējums netiek piešķirts par darbībām, kuras atbalsta pretendents ir sācis
īstenot pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un
kuru izmaksas nav samērīgas un pamatotas.
Ņemot vērā jautājumā minēto, ka viena produktu grupa tiek pārbaudīta, bet
otrai produktu grupai ražošana nav uzsākta un abām produktu grupām ir
plānots veikt tikai klīnisko izpēti, tad šāds pētījums pasākumā nav
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Nr.p.k.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Jautājums

Atbilde
atbalstāms, jo pētījums saistībā ar izstrādāto produktu ir jau uzsākts.
Noteikumu Nr.222 16.punkts - vai darījumu reģistrēšanai Saskaņā ar Noteikumu Nr.222 16.punktā noteikto – vadošais partneris un
elektroniski pietiek ar darījumu reģistrēšanu grāmatvedības sadarbības partneris visus ar projekta īstenošanu saistītos darījumus
programmā?
atspoguļo atsevišķā grāmatvedības uzskaites sistēmā vai ievieš atbilstošu
grāmatvedības kodu. Tāpat minētais nosacījums jāapliecina izmaksu
sertificēšanai - iesniedzot maksājuma pieprasījumu, kur noteikts, ka visu ar
projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības
uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods. Attiecīgi pastāv divi
varianti – 1)atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešana vai 2)
atbilstoša grāmatvedības koda ieviešana. Ja darījumus reģistrējat, piemēram,
grāmatvedības programmā, kurā atspoguļota informācija ne tikai par
projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, tad maksājumiem jābūt ar
atbilstošu grāmatvedības kodu.
Vai ir ierobežojumi zemes vai lauka platībai, kurā tiek veikti Ņemot vērā, ka ieguldījumi tiek veikti dažādās nozarēs un sektoros,
pētījumi, ņemtas analīzes?
Noteikumos Nr.222 nav nosacījums par pētījuma veikšanai proporcionāli
atbilstošu platību apmēru, taču jāņem vērā, ka katrs projekts tiks vērtēts arī
atbilstoši Noteikumu Nr.598 nosacījumiem, kur 6.4.apakšpunktā ir noteikts
par pareizas finanšu vadības principu ievērošanu.
Sadarbības partneri
Vai sadarbības partneris drīkst būt ārzemju uzņēmums?
Sadarbības partneri var būt tikai Latvijā reģistrēts uzņēmums. Ja projekta
realizācijas kādā posmā nepieciešams iesaistīt ārzemju uzņēmumu, tad
ārvalstu uzņēmums var būt kā ārpakalpojuma sniedzējs.
Attiecināmās izmaksas (Noteikumu Nr.222 74., 75 un 76.punkts)/ izmaksu veikšana
Vai darba telpu izmaksās atbilstoši 74.1.4.apakšpunktam drīkst Jā, telpu nomas izmaksas un komunālos maksājumus nomātajai telpai drīkst
iekļaut arī telpu nomas izmaksas, kā arī komunālos maksājumus iekļaut zem Noteikumu Nr.222 74.1.4.apakšpunktā minētajām
nomātajai telpai?
attiecināmajām izmaksām, attiecīgi minētās attiecināmās izmaksas jānorāda
projekta iesniegumā B.11.dadaļas 4.punktā.
Kas tieši ir domāts ar 74.2.5.apakšpunktu - projekta testēšanas Pie projekta testēšanas izmaksā, piemēram, varētu norādīt projekta ietvaros
izmaksas?
izstrādāta produkta, iekārtas testēšanu.
Kam LAD pārskaita atbalstu – vadošajam partnerim vai Saskaņā ar Noteikumu Nr.222 5.19., 44.2., 69. un 70.punktā noteikto sadarbības partneriem (kā saprast 5.19., 69., 71. un 68.punktu)?
vadošajam partnerim tiek pārskaitīts tikai priekšapmaksas pieprasījums.
Vadošais partneris nodrošina priekšapmaksas tālāku novirzīšanu sadarbības
4
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Nr.p.k.

5.4.

5.5.

Jautājums

Atbilde
partneriem atbilstoši plānotajām darbībām.
Izmaksas par projektā īstenotajām darbībām, LAD pārskaita katram
sadarbības partnerim atsevišķi, kā to nosaka Noteikumu Nr.222 68.punkts.
Norēķinu kārtība starp sadarbības partneriem tiks noteikta sadarbības līgumā
(sadarbības līguma minimālās iekļaujamās prasības noteiktas Noteikumu
Nr.222 44.punktā).
Kas attiecas uz Noteikumu Nr.222 71.punktu, lai saņemtu starpposma
maksājumu vadošais partneris iesniegs maksājuma pieprasījumu LAD,
(starpposma maksājumu par projekta daļas īstenošanu var saņemt ne biežāk
kā vienu reizi ceturksnī ), kurā tas būs apkopojis informāciju par katra
sadarbības partnera izdevumiem, vadoties no iesniegtās dokumentācijas
LAD veiks finansējuma pārskaitījumu katram sadarbības partnerim atsevišķi
(kā tas noteikts Noteikumu Nr.222 68.punktā).
Vai projekta koordinācijas izmaksas var tikt attiecināmas arī Projekta koordinācijas izmaksas var tikt attiecinātas arī atbilstoši Noteikumu
atbilstoši 74.2.3..apakšpunktam?
Nr.222 74.2.3. apakšpunktā noteiktajam (trešo personu sniegto ārējo
pakalpojumu izmaksas). Bet jāņem vērā, ka kopējās šīs pozīcijas izmaksas
nedrīkst pārsniegt 25% no attiecināmo izmaksu kopsummas.
Ja koordinācijas izmaksas attiecina Noteikumu Nr.222 74.1.1.apakšpunkta
ietvaros, tad projekta koordinācijas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar
Noteikumu Nr.222 75.punktā noteikto (Noteikumu Nr.222 75.punkts
skaidro - projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes, ņemot vērā
Centrālās statistikas pārvaldes datus par vidējām atalgojuma likmēm Latvijā
pētniecības un attīstības projektos nodarbinātajiem, bet neskaitot darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas: 75.1.
vadošajam partnerim, kas plāno un vada projektu un atbild par tā izpildi
kopumā, norīkotajām personām un pētniekam – līdz 18 euro stundā; 75.2.
pārējiem sadarbības partneriem, kuri atbild par noteiktu projekta daļu un tās
izpildi vai kuri projektā pilda konkrētus uzdevumus, – līdz 11 euro stundā).
Vienlaikus jāievēro, ka pasākuma ietvaros noteiktā intensitāte ir 90% no
attiecināmajām izmaksām.
Vai produktīvās investīcijas ir attiecināmas? 5.sadaļā tās nav Produktīvās investīcijas apakšpasākumu ietvaros ir atbalstāmas. Saskaņā ar
minētas, taču 66.punktā ir norāde par papildus intensitāti. Līdz ar Noteikumu Nr.222 5.5.apakšpunktā norādīto produktīvās investīcijas ir
5
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Nr.p.k.

5.6.

Jautājums
Atbilde
to sanāk, ka 74.8.apakšpunktā minētajām iekārtām intensitāte ir kapitāla ieguldīšana materiālajos aktīvos (piemēram, tehnikā, iekārtās un to
90%?
aprīkojumā), ko izmanto saimnieciskajā darbībā un kas tieši nodrošina
peļņas gūšanu vai produktu ražošanas procesus.
Ar produktīvo investīciju saprotam attiecināmās izmaksas - tehnikas, iekārtu
un to aprīkojuma iegādes izmaksas, ja tās nodrošina peļņas gūšanu vai
produkta
ražošanas
procesu
(attiecināmas
Noteikumu
Nr.222
74.8.apakšpunkta ietvaros).
Noteikumu Nr.222 66.punkts nosaka, ja atbalsta saņēmējs, īstenojot
projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās, tiek
piemērota atbalsta intensitāte un valsts atbalsta normas, kas noteiktas
normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu atklātu projektu konkursu veidā
pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".
Produktīvajām investīcijām saistībā ar 16.1. apakšpasākumu tiek piemērota
papildu intensitāte 10 procentu apmērā. Attiecīgi - iegādājoties produktīvo
investīciju atbalsta intensitāte tiek piemērota saskaņā ar Noteikumu Nr.600
7.pielikumā noteikto kārtību + 10%, ja produktīvā investīcija tiek iegādāta
16.1.apakšpasākuma ietvaros. Jāņem vērā, ka kopējās tehnikas, iekārtas un
to aprīkojuma iegādes izmaksas nepārsniedz 30% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Ja tiek iegādāta tehnikas, iekārtas un to aprīkojums, kas tiek izmantoti tikai
projekta mērķu sasniegšanai, un ar to netiek gūta peļņa, tad atbalsta
intensitāte ir 90%, taču vienlaikus jāievēro nosacījums, ka iekārtas un to
aprīkojuma iegādes izmaksas nepārsniedz 30% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.
Jautājums vai projektā var iekļaut eksperimentālās izstrādes Jā, projektā var iekļaut izmaksas, kas paredzētas darbībām, kas saistītas ar
izmaksas?
eksperimentālo izstrādi.
Ja projektā drīkst iekļaut eksperimentālās izstrādes izmaksas, tad Noteikumu Nr.222 12.punkts nosaka, ka atbalsts pasākumā netiek piešķirts
kā būtu saprotams 12.punkts, kas norāda, ka nav atbalstāma jau uzsāktu projektu īstenošanai, individuālajiem pētniecības projektiem,
jauna produkta komercializēšana (ieviešana praksē).Lai precizētu intelektuālā īpašuma tiesību projektiem, fundamentāliem pētījumiem un
jautājumu, projektu ietvaros drīkst izstrādāt produkta receptūru priekšizpētei, kā arī jauna produkta, procesa, tehnoloģijas vai metodes
vai arī radīt produkta prototipu (jeb eksperimentālos komercializēšanai (ieviešanai praksē). Pasākumā netiek atbalstīti
eksemplārus).
ieguldījumi natūrā.
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Nr.p.k.

6.

6.1.

7.

7.1.

Jautājums

Atbilde
Tas nozīmē, ka pasākuma ietvaros nav atbalstāma jaunizstrādātā pārtikas
produkta realizācija, proti, pasākuma ietvaros - saskaņā ar Noteikumu
Nr.222 5.26.apakšpunktā un 12.punktā minēto - pieļaujama produkta
receptūras vai produkta prototipa izstrāde, attiecīgi produkts drīkst būt gala
komercprodukts, taču nav pieļaujam tā komercializēšana.
Ja projektā izvēlaties veikt eksperimentālo izstrādi, minētās darbības
jāatspoguļo arī projekta iesnieguma (Noteikumu Nr.222 3.pielikums)
B.7.3.sadaļā.
Iepirkuma dokumentācija (Noteikumu Nr.222 15.punkts)
Vai iepirkums jāiesniedz reizē ar projekta iesniegumu?
Ja iepirkuma procedūra ir veikta, iepirkuma dokumentus var iesniegt jau
kopā ar projekta iesniegumu (ja tika piemēroti Latvijas Republikas
normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem
(Noteikumi Nr.104 vai Publisko iepirkumu likums)), skat. projekta
iesnieguma C daļā noteikto.
Taču, ja iepirkuma procedūra nav veikta, tad saskaņā ar Noteikumu Nr.222
15.punktā noteikto, pirms tiek uzsāktas projektā plānotās darbības vai
noslēgts līgums ar paredzēto piegāžu vai pakalpojuma sniedzēju, sadarbības
partneris iesniedz saskaņošanai LAD iepirkumu dokumentāciju, tai skaitā
cenu aptauju.
Uzsākt projektā plānotās darbības vai noslēgt līgumu ar paredzēto piegāžu
vai pakalpojuma sniedzēju var tikai pēc LAD saskaņojuma. Vienlaicīgi
jāievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu.
Projekta atlases kritēriji (Noteikumu Nr.222 2.pielikums)
Vai pie “Projekta idejas atlases kritēriji pasākuma "Sadarbība" Apakšpunktā 5.1 “Partneriem ir pieredze sadarbības projekta īstenošanā
16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības vietējā vai starptautiskā mērogā” tiek vērtēti sadarbības partneri. Gadījumā,
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta ja vadošajam partnerim ir pieredze sadarbības projekta īstenošanā, tad
īstenošanai": 1. posms” punkta 5. Darbības kapacitāte, projektam piešķir 7 punktus. Savukārt, ja kādam no pārējiem partneriem vai
apakšpunkts 5.1 “Partneriem ir pieredze sadarbības projekta vairākiem partneriem ir pieredze sadarbības projekta īstenošanā – piešķir 3
īstenošanā vietējā vai starptautiskā mērogā”, tiek novērtēti ar “3” punktus. Kopumā šajā kritēriju grupā (kopā 5.1.un 5.2.) var saņemt max 15
katrs sadarbības partneris, kuram ir pieredze starptautiskā punktus.
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Nr.p.k.

Jautājums
mērogā? Kā tiek dalīti šie punkti?

Atbilde

Saīsinājumi:
1. Noteikumi Nr.598 – Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”;
2. Noteikumi Nr.222 - Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.
pasākuma "Sadarbība" 16.1.apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības
ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2.apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju
izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā";
3. Noteikumi Nr.104 - Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”;
4. Noteikumi Nr.600 - Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos";
5. Publisko iepirkumu likums.
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