Biežāk uzdotie jautājumi par Vienreizējā maksājuma metodikas idejas attīstībai piemērošanu 1.1.1.3.
pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros

Nr.p.k.
1.

Jautājums
Vai 15.07.2020. vienreizējā maksājuma metodika

Atbilde
Pēc 2020. gada 15.jūlija attiecībā uz jaunajiem studentu inovāciju
konkursiem vienreizējā maksājuma metodika ideju attīstībai saskaņā
ar 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.41 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un
spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā"
1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi “
(turpmāk – SAMP MK noteikumi) 34. punktu ir piemērojama obligāti un nav
iespējams turpināt projekta īstenošanu piemērojot faktiskās izmaksas.

Nr. 12-8/4 “ Vienreizējā maksājuma piemērošanas
metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai
inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas
pierādījuma bāzes darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3.
pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros”
Vienreizējā maksājuma metodikas
ideju attīstībai
(turpmāk - vienreizējā maksājuma metodika ideju 23.3.apakšpunkts paredz pārejas periodu gadījumos, kad studentu inovāciju
attīstībai) ir obligāti piemērojama vai arī Finansējuma konkursi jau ir izsludināti vai turpinās iepriekšējo konkursu ideju izstrāde.
saņēmējs var turpināt īstenot projektu piemērojot faktiskās
(reālās) izmaksas?

2.

Cik liels ir vienreizējā maksājuma metodikā noteiktais
Saskaņā ar vienreizējā maksājuma metodikas ideju attīstībai 9.punktu,
maksājums par vienu izstrādātu studentu ideju?
vienreizējais maksājums tiek piemērots katram studentu pieteikumam individuāli,
pamatojoties uz studentu izstrādāto budžeta projektu, ko ex ante (novērtēšana
pirms inovāciju projekta uzsākšanas) izskatījusi un apstiprinājusi finansējuma
saņēmēja izveidota inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisija. Vienas izstrādātas
inovāciju idejas apmērs ir atkarīgs no sagaidāmā rezultāta un plānotajām
nepieciešamajām izmaksām, ko pieteikumu atlasē vērtē inovāciju pieteikumu
vērtēšanas komisija. Tātad par vienu izstrādātu studentu inovāciju ideju CFLA
veic tik lielu maksājumu, cik konkrētās komandas idejas izstrādei ir apstiprinājusi
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finansējuma saņēmēja izveidotā inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisija.
Maksimālais vienas izstrādātas inovāciju idejas apmērs ir 11 127 euro .

3.

Kādai jābūt pieteikuma formai un cik detalizēti jābūt
Vienreizējā maksājuma metodika ideju attīstībai 14.3. punkts nosaka
izstrādātam inovāciju pieteikuma budžetam pirms līguma minimālās prasības attiecībā uz inovāciju pieteikumu saturu:
noslēgšanas ar studentu komandām?
✓ Kopsavilkums;
✓ Pieteikuma mērķi;
✓ darba plānu/ daba uzdevumu un laika grafiku;
✓ Budžetu ( atbilstoši metodikas 3.pielikuma formai);
✓ Idejas aktualitātes pamatojumu;
✓ Tirgus izpēti par esošajiem risinājumiem;
✓ Piedāvātā risinājuma priekšrocībām;
✓ Idejas esošo attīstības stadiju;
✓ Idejas potenciālu;
✓ Pielietojamām tehnoloģijām un metodēm;
✓ Plānotajiem starprezultātiem un starprezultātiem;
✓ Informācija par pieteikuma īstenotāju motivāciju, pienākumu
aprakstu un informāciju par projekta ietekmi uz pieteikuma
īstenotāju profesionālo izaugsmi.
Šī vienreizējā maksājuma metodika tiek balstīta uz projekta budžetu, kas
sagatavots individuāli katra inovāciju pieteikumu īstenošanai un ko ex ante
(novērtēšana pirms inovāciju projekta uzsākšanas) apstiprinājusi ekspertu
komisija. Līdz ar to projekta budžetam jābūt atbilstošam pieteikuma īstenošanai,
jo sākotnēji noteiktā individuālā inovāciju pieteikuma īstenošanai nepieciešamā
summa, nepārsniedzot 11 127 euro, ir tā, kas tiek iekļauta maksājuma
pieprasījumā CFLA.

4.

Vai studentu komandās drīkst piedalīties tikai tie
studenti, kas izgājuši apmācību fāzes atbilstoši 18.05.2020.

Šāda prasība nav noteikta.
Vienreizējā maksājuma metodika ideju attīstībai 14.3. punkts nosaka
minimālās prasības attiecībā uz inovāciju pieteikumu saturu:
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metodikai Nr. 12-8/2 “Vienreizējā maksājuma piemērošanas
metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas
idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma
“Inovāciju granti studentiem” ietvaros”?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kopsavilkums;
Pieteikuma mērķi;
darba plānu/ daba uzdevumu un laika grafiku;
Budžetu ( atbilstoši metodikas 3.pielikuma formai);
Idejas aktualitātes pamatojumu;
Tirgus izpēti par esošajiem risinājumiem;
Piedāvātā risinājuma priekšrocībām;
Idejas esošo attīstības stadiju;
Idejas potenciālu;
Pielietojamām tehnoloģijām un metodēm;
Plānotajiem starprezultātiem un starprezultātiem;
Informācija par pieteikuma īstenotāju motivāciju, pienākumu
aprakstu un informāciju par projekta ietekmi uz pieteikuma
īstenotāju profesionālo izaugsmi.

No Vienreizējā maksājuma metodikas ideju attīstībai 14.3. punktā
nosauktajām prasībām, izriet ka studentiem, lai piedalītos šādā konkursā un
sagatavotu kvalitatīvu pieteikumu, ir jābūt priekšzināšanām, ko cita starpā var
iegūt arī īstenojot pieteikumu atbilstoši vienreizējā maksājuma metodikai par
inovāciju pieteikuma idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei vai piedaloties citos
finansējuma saņēmēja organizētos pasākumos

5.

Vai var mainīt sākotnēji ekspertu komisijas apstiprināto
Šī vienreizējā maksājuma metodika tiek balstīta uz projekta budžetu, kas
inovāciju pieteikuma īstenošanai nepieciešamo summu, sagatavots individuāli katra inovāciju pieteikumu īstenošanai un ko ex ante
piemēram veicot grozījumus līgumā ar studentiem par (novērtēšana pirms inovāciju projekta uzsākšanas) apstiprinājusi ekspertu
inovāciju pieteikuma īstenošanu.
komisija. Sākotnēji noteiktā individuālā inovāciju pieteikuma īstenošanai
nepieciešamā summa, nepārsniedzot 11 127 euro, ir tā, kas tiek iekļauta
maksājuma pieprasījumā CFLA.
Precizēt inovāciju pieteikuma īstenošanai nepieciešamo summu var
inovāciju pieteikuma atlases procesa laikā līdz lēmuma pieņemšanai. Kārtību kādā
notiek projekta budžeta precizēšana nosaka finansējuma saņēmējs.
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Ja inovāciju pieteikuma īstenošanas laikā rodas ietaupījumi vai tieši otrādi
izmaksas pieaug, atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajai kārtībai par
inovāciju pieteikumu īstenošanas uzraudzību, iespējami grozījumi līgumos ar
studentu komandām, tomēr tie
nemaina nosacījumu, ka maksājuma
pieprasījumā CFLA tiek iekļauta sākotnēji (ex-ante) apstiprinātā pieteikuma
īstenošanai nepieciešamā summa.
Tādēļ aicinām finansējuma saņēmējus piesaistīt inovāciju pieteikumu
izvērtēšanai atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

6.

Kādai jābūt atlases un rezultātu novērtēšanas komisijā
Saskaņā ar 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 41
piesaistīto ekspertu kvalifikācijai?
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo
kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un
infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas
noteikumi” 21.2.apakšpunktu studentu inovāciju pieteikumu atlasi nodrošina
ekspertu komisija, kuras sastāvā ir iekļauti eksperti ar atbilstošu zinātnisko un
biznesa attīstības kompetenci un pieredzi, tostarp jaunuzņēmumu (start-up)
dibinātāji un citi uzņēmēji, nozaru vai tehnoloģiju eksperti. Balstoties uz šo,
finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ekspertu komisijas sastāvā ir arī
eksperti ārpus finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru institūcijām.
Atbilstoši Vienreizējā maksājuma metodikas idejas attīstībai 14.1.3.
apakšpunktam vērtēšanas procesā iesaistītie eksperti finansējuma saņēmējam
iesniedz apliecinājumu par to, ka tie nav saistīti ar pieteikumu iesniedzējiem
Regulas (ES) Nr. 2018/1046 61. panta izpratnē un nav piedalījušies vērtētā
pieteikuma sagatavošanā (tai skaitā pieteikuma idejas sākotnējā izstrādē), kā
arī nepiedalīsies to īstenošanā, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ ir pamats
uzskatīt, ka eksperti ir ieinteresēti konkrēta pieteikuma apstiprināšanā vai
noraidīšanā

7.

Vai gadījumā, ja studentu komandai nebūs iztērēti sākotnēji Vienkāršotās izmaksas, tai skaitā vienreizējais maksājums, pēc būtības paredz
noteiktā summa, bet CFLA būs apmaksājusi šādu summu, vai pārliecināties par sasniegto rezultātu, nepārbaudot veiktos izdevumus. Šis
princips ir saistošs visām ES Fondu izmaksas kontrolējošām iestādēm.
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kāda no uzraugošajām iestādēm nelūgs atmaksāt “atlikumu”. Vienreizējā maksājuma summa ir noteikta kā “vidējais lielums” , kuru līdzīgas
Kādiem mērķiem un kur drīkst izlietot atlikumu?
studentu komandas izlieto līdzīgās atbalsta programmās. Tādejādi paredzams, ka
uzsākot piemērot vienreizējo maksājumu atsevišķas komandas/ vai Studentu
inovāciju konkursi atkarībā no jomas būs resursu ietilpīgāki un izmaksās vairāk
kā 2596 eiro/komandai, un attiecīgi būs jāpiefinansē no “ietaupījumiem”, kas
būs radušies citos ne tik resursu ietilpīgos konkursos.
Ja tomēr šāds atlikums veidosies, finansējuma saņēmējam ir iespēja šos
līdzekļus izmantot organizējot papildu Studentu inovāciju konkursus uzlabojot
projektā paredzēto rādītāju sasniegšanu vai novirzīt projekta mērķu vai citu ar to
saistītu izmaksu segšanai bez nepieciešamības veikt projekta vai līguma
grozījumus.

8.

Kā tiek piemēroti metodikā noteiktie ierobežojumi izmaksu
pozīcijām?

Vienreizējā maksājuma metodikas idejas attīstībai 11.punktā 2. tabulā noteiktās
summas pēc izdevumu kategorijām ir informatīva rakstura un pamato vienreizējā
maksājuma apmēru. Šīs summas nav uzskatāmas par izmaksu pozīciju
ierobežojumiem.
Studentu komandu vajadzības finansējuma saņēmējs apmaksā atbilstoši
apstiprinātajam inovāciju pieteikuma budžetam, ko izvērtējusi ekspertu komisija
un apstiprinājis finansējuma saņēmējs atbilstoši Vienreizējā maksājuma
metodikas idejas attīstībai 14.1.2. punktam.
Vēršam uzmanību, ka projekta budžetā iespējami arī ieguldījumi natūrā,
piemēram, piešķirtie materiāli (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli,
izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti
pētniecībai, zemes platības, elektronikas komponentes un moduļi), kuru vērtību
aprēķina proporcionāli projekta ietvaros patērētajam materiālu daudzumam un
materiālu tirgus cenai, līdz ar to inovāciju pieteikuma īstenošanas maksimālā
summa nepārsniedz 11 127 euro, tajā skaitā iekļaujot ieguldījumus natūrā,
ja tādi ir paredzēti attiecīgā pieteikuma īstenošanai.
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