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

Nr.p.k.
1.

2.

Jautājums
vienreizējā maksājuma metodika 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” (turpmākvienreizējā
maksājuma metodika) ir obligāti piemērojama vai arī

Pēc 2020. gada 18.maija attiecībā uz jaunajiem studentu inovāciju
konkursiem metodika 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.
Vienreizējā maksājuma metodikas 20.3. apakšpunkts paredz pārejas periodu
gadījumos, kad studentu inovāciju konkursi jau ir izsludināti vai turpinās
iepriekšējo konkursu ideju izstrāde.

Finansējuma saņēmējs var turpināt īstenot projektu piemērojot
faktiskās (reālās) izmaksas?
Metodika stājās spēkā 18.maijā. Finansējuma saņēmējs tajā
brīdī jau īstenoja 3 mēnešu inkubācijas programmu studentu
komandām, uz kurām attiecas šī metodika. Studentu komandas
uzsāka darbu 01.03.2020. un beidza darbu 28.05.2020. Vai
uz šīm komandām piemērojama metodiku? Vai arī uz šīm
komandām atstājam vēl reālās izmaksas?

Atbilstoši vienreizējā maksājuma metodikas 20.3. apakšpunktam ir divas
iespējas pārejai uz vienreizējā maksājuma piemērošanu, tai skaitā paredzēta
iespēja, ka vienreizējā maksājuma veidā tiek attiecinātas izmaksas par īstenošanā
esošiem Studentu inovāciju konkursiem. Lai izvērtētu vai vienreizējā
maksājuma metodiku var piemērot jau uzīstenošanā esošiem/ vai pabeigtiem
Studentu inovāciju konkursiem, jāņem vērā šādi aspekti:

Vai

Atbilde

-

-

Vai Finansējuma saņēmēja organizētais Studentu inovāciju konkurss ir
organizēts, dokumentēts un lēmumi pieņemti atbilstoši Vienreizēja
maksājuma metodikas 12.punktā noteiktajām prasībām, vai pastāv
atšķirības pēc būtības.
Vai kādi no vienreizējā maksājumā iekļautajiem izdevumiem par
Studentu inovāciju konkursu ir iekļauta jau CFLA iesniegtajos
Maksājuma pieprasījumos. Lai nepieļautu dubulto finansēšanu pāreja

1
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Zinātnes attīstības projektu nodaļa
Biežāk uzdotie jautājumi par Vienreizējā maksājuma metodikas piemērošanu 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros

uz vienreizējo maksājumu nav piemērojama uz jau īstenošanā esošiem
Studentu inovāciju konkursiem, ja kāds rēķins par to jau ir iekļauts un
iesniegts Maksājuma pieprasījumā CFLA.

3.

Kādi pamatojošie dokumenti
maksājuma gadījumā?

Aicinām izvērtēt izsludinātos un īstenošanā esošos konkursus, sagatavot
piedāvājumu, kā lietderīgāk īstenot pāreju un atbilstoši metodikas
20.3.2.apakšpunktā noteiktajam, saskaņot šo pieeju ar nozīmēto projektu vadītāju
CFLA.
būs nepieciešami vienreizējā Vienreizējā maksājuma gadījumā netiek pārbaudīti izmaksu pamatojošie
dokumenti, bet gan tikai rezultātu apliecinošie dokumenti atbilstoši Vienreizējā
maksājuma metodikas 16. punktam, t.i. Finansējuma saņēmēja lēmumu par
noslēguma atskaites apstiprināšu, kas ietver sevī komisijas argumentētu
lēmumu/slēdzienu par pieteikuma īstenošanas un
sasniegto rezultātu
apstiprināšanu. Papildu šim no CFLA puses atsevišķos projekta īstenošanas
posmos tiks veiktas tā sauktās Iekšējās kontroles sistēmas pārbaudes ar mērķi
pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ievēro Vienreizējā maksājuma metodikā
un SAMP MK noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz Studentu inovāciju
konkursu īstenošanu.

Kādas ir ES fondu projektu ieviešanas prasības attiecībā uz
izdevumu apmaksas dokumentiem, piegāžu/pakalpojumu
līgumiem par piegādēm un pakalpojumiem, kas attiecas uz
izdevumiem, kas iekļaujami vienreizējā maksājumā?

Attiecīgā dokumentācija, līgumu slēgšana, izdevumu uzskaite jāveic atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo jomu, piemēram, likums “Par
grāmatvedību” un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi u.t.t., vai Publisko
iepirkumu likums, u.t.t.) kā arī Finansējuma saņēmēja (Sadarbības partneru)
izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Kā jārīkojas, gadījumos, kad līgums
attiecas gan uz Ja šāda situācija pastāv, tad ciktāl tas attiecas uz vienreizējo maksājumu izdevumi
izdevumiem, kas iekļaujami vienreizējā maksājumā, gan kā pārbaudīti netiek.
faktiskās izmaksas, piemēram, pakalpojuma līgums?
Tomēr attiecībā uz to daļu, kas ir reālās izmaksas tiek pārbaudīts gan noslēgtais
līgums (iepirkums), līguma izpilde un apmaksas dokumenti. Tādēļ šādos
gadījumos finansējuma saņēmējam ir jāspēj nodalīt (piemēram, uz apmaksas
dokumentiem ar vīzu, kāda daļa izdevumu projektā tiek segta zem vienreizējā
maksājuma par kādām komandām) un kāda kā reālās izmaksas.
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Ja nodalīšana nav lietderīga, Finansējuma saņēmējs var izvērtēt iespēju reālo
izmaksu daļu projekta izdevumos neiekļaut un segt no saviem līdzekļiem un
saņemt no CFLA apmaksu tikai vienreizējā maksājuma veidā.
4.

Kā tiek piemēroti metodikā noteiktie ierobežojumi izmaksu
pozīcijām?

Vienreizējā maksājuma metodikas 9.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 var apmaksāt pārsniedzot šīs
aprēķinu pamatojošās summas
t.i., piemēram, tērējot mobilitātei, kas
nepieciešama konkrētu idejas izstrādes uzdevumu izpildei, arī vairāk. Šis ir viens
no aspektiem, ko aicinām paredzēt vērtēt vērtēšanas komisijā pieaicinātajiem
ekspertiem.

5.

Vai preču zīmes reģistrācija (izveidotajai
pilotiekārtai/tehnoloģijai, modelim) būtu kā attiecināmās
izmaksas vienreizējā maksājumā?

Preču zīmes sākotnējā reģistrācija izveidotajai pilotiekārtai/tehnoloģijai,
modelim būtu kā attiecināmas izmaksas atbilstoši SAMP MK noteikumu 32.2.2.
apakšpunktam kā pakalpojumu izmaksas. Šeit gan jāuzsver ka runa, šādu un
līdzīgu pakalpojumu gadījumā, ir tikai par sākotnējo reģistrāciju, ja tas
nepieciešams idejas īstenošanai – uzturēšanas izmaksas nav atļautas. Šis ir
viens no aspektiem, ko aicinām paredzēt vērtēt vērtēšanas komisijā
pieaicinātajiem ekspertiem – vai sagaidāmais rezultāts un tehnoloģiskais
gatavības līmenis izstrādātajam produktam ir pietiekams, lai lietderīgi paredzētu
šādus ieguldījumus.

6.

Vai darbā pieņemto ekspertu atlīdzība (atalgojums) ir
iekļaujams vienreizējā maksājumā ( saistībā ar 20.1.1punktu)?
Piemēram, darbinieks veic tehniskās konsultācijas par
labākajiem risinājumiem, materiāliem un tehnisko atbalstu,
materiālu iegādi komandu vajadzībām u.t.t.

Atbilstoši SAMP MK noteikumu 32.1.2.1. apakšpunktam attiecināmas ir
ekspertu atlīdzības izmaksas par individuālo konsultāciju sniegšanu, kas tieši
saistītas ar studentu inovāciju pieteikuma tematiku un vērstas uz studentu
inovāciju pieteikuma mērķu un rezultātu sasniegšanu – attiecīgi šādas izmaksas
būtu atbilstošas vienreizējam maksājumam. Ja projekta darbinieka pienākumi ir
tādi, kas attiecas gan uz izdevumiem, kas sedzami vienreizējā maksājuma veidā,
gan kā reālās izmaksas, tad tas tiek uzskaitīts un pārbaudīts caur darbinieka darba
laika uzskaites veidlapu, kurā tiek identificēti paveiktie pienākumi un stundas,
skaidri identificējot pienākumus, kas tiek veikti atbilstoši tiem darba
pienākumiem, kas ir reālās izmaksas un tie, kas atbilst vienreizējam
maksājumam. Ja nodalīšana nav lietderīga, Finansējuma saņēmējs var izvērtēt
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iespēju reālo izmaksu daļu projekta izdevumos neiekļaut un segt no saviem
līdzekļiem vai netiešajam izmaksām un saņemt no CFLA apmaksu tikai
vienreizējā maksājuma veidā.
7.

Vai gadījumā, ja studentu komandai nebūs iztērēti 2596 eiro,
bet CFLA būs apmaksājusi šādu summu, vai kāda no
uzraugošajām iestādēm nelūgs atmaksāt “atlikumu”. Kādiem
mērķiem un kur drīkst izlietot atlikumu?

Vienkāršotās izmaksas, tai skaitā vienreizējais maksājums, pēc būtības paredz
pārliecināties par sasniegto rezultātu, nepārbaudot veiktos izdevumus. Šis
princips ir saistošs visām ES Fondu izmaksas kontrolējošām iestādēm.
Vienreizējā maksājuma summa ir noteikta kā “vidējais lielums” , kuru līdzīgas
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.
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