Vēlams zināt!
Papildus informācijai par projekta ietvaros attiecināmajās izmaksās iekļautajām
“Netiešajām attiecināmajām izmaksām”
Atbilstoši MK Noteikumu 222* 74.punktam “Šo noteikumu 74.3. apakšpunktā minētās netiešās
attiecināmās izmaksas plāno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas
Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (2014.–
2020.gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu Nr. 1906/2006, 29. pantu.”
Dienests skaidro, ja projekta ietveros sadarbības partnera izdevumiem tiek piemērotas arī netiešās
attiecināmās izmaksas, ko iekļauj Projekta iesnieguma B11. “Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas
(norādīt katra sadarbības partnera attiecināmās izmaksas)” sadaļā 12.“Netiešās izmaksas”, tās veido 25%
no partnera tiešajām attiecināmajām izmaksām.
Par aprēķinā izmantojamām tiešajām attiecināmajām izmaksām tiek uzskatītas izmaksas, kas
saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, un, kas nav ārpakalpojumi.
Līdz ar to Projektā plānotās izmaksas tiks vērtētas pēc būtības, vai tās ir tiešās izmaksas, kas nav
ārpakalpojums, kas var tikt iekļauts netiešo attiecināmo izmaksu aprēķinā.
Formula: A=(B-C) x 25 %
A – netiešo attiecināmo izmaksu apmērs, ko aprēķina ņemot vērā tiešo attiecināmo izmaksu un
ārpakalpojumu izmaksu starpību
B - tiešās attiecināmās izmaksas, ko veido Projekta iesnieguma B.11 sadaļas, izņemot sadaļas 7.“Ārējo
pakalpojumu izmaksas” un 9.“Projekta testēšanas izmaksas”
C – ārpakalpojumu izmaksas, ko veido Projekta iesnieguma B.11 sadaļas 7.“Ārējo pakalpojumu izmaksas”
un 9.“Projekta testēšanas izmaksas”.

Netiešajās attiecināmajās izmaksās noteiktais definējums:
Ārpakalpojumi – tādu projekta aktivitāšu ietvaros esošo darbību īstenošana, ko veic fiziska vai juridiska
persona, kas nav Atbalsta saņēmējs, uz pakalpojuma, iegādes vai pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata.
Tiešās attiecināmās izmaksas - projekta īstenošanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta mērķa
sasniegšanu un horizontālo principu nodrošināšanu. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir projekta
īstenošanas personāla un projekta vadības personāla izmaksas, mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas,
informācijas sistēmu izstrādes, u.c
Projekta netiešās attiecināmās izmaksas – projekta attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar
projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta veicamo darbību
realizācijai un projekta rezultātu sasniegšanai. Tās ir projekta īstenošanas personāla administratīvās
izmaksas, kas paredzētas iestādes ikdienas darbības nodrošināšanai – izmaksas, kuras nepieciešamas, lai
organizācija varētu darboties un kuras nav tieši saistītas ar projekta īstenošanu, piemēram, atbalsta
struktūrvienību izmaksas.
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Piemērs:
Projekta iesniegumā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 442 500
Nr. Attiecināmo Sadarbības
p. k. izmaksu
partneris
pozīciju
nosaukums

Kopā
izmaksas,
EUR
ar

bez

PVN

PVN

Atbalsta
Publiskais
Privātais
intensitāte, finansējums, finansējums, EUR
%
EUR

1.

projekta koordinācijas izmaksas un atlīdzība par darbu

1.1.

atalgojums

MZI

300 000 90%

1.2.

atalgojums

SIA X

10 000

90%

1.3.

atalgojums

SIA Y

20 000

90%

Izmaksas kopā:
5.

tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa projekta īstenošanas laikā

5.1.

ekskavators

MZI

1000

90%

10 000

90%

15 000

90%

Izmaksas kopā:
6.

materiālu izmaksas

6.1.

reaģenti

MZI

Izmaksas kopā:
7.

ārējo pakalpojumu izmaksas

7.1.

IT

MZI

Izmaksas kopā:
8.

tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma iegādes izmaksas

8.1.

dzirnavas

MZI

1000

90%

Izmaksas kopā:
12.

netiešās izmaksas

12.1.

MZI

78 000

12.2.

SIA X

2 500

12.3.

SIA Y

5 000

Izmaksas kopā:
Visas izmaksas kopā: 442 500

Netiešo izmaksu aprēķins MZI = (300 000 + 1000 + 10000 + 1000)*25%=78000 (ārpakalpojuma izmaksas
EUR 15 000 apmērā netiešo izmaksu aprēķinā netiek ietvertas. Ja projekta ietvaros ir ietvertas projekta
testēšanas izmaksas, kas ir kā ārpakalpojums, tās arī aprēķinā netiek iekļautas)
Netiešo izmaksu aprēķins SIA X = 10000*25%=2500
Netiešo izmaksu aprēķins SIA Y = 20000*25%=5000
* 25.04.2017. Ministru kabineta 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”
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