Projekta īstenošanas jautājumi
1.1.1.5. pasākuma ”Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
2.kārtas projektos

Tiešās
attiecināmās
izmaksas
Projekta budžets

Faktiski veiktās
izmaksas
MP 8.1. sadaļa

Izmaksas, kas
iekļaujamas vienas
vienības izmaksās
MP 8.2. sadaļa

Faktiskās izmaksas (1/3)

• Projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības
izmaksas (izņemot virsstundas)
•

MKN 45.1.1.1. un 45.1.1.2. p-ta ierobežojumi

•

Īstenošana – koordinators un/vai ERIC projektu vadība

• OVP un jaunradītas darbavietas aprīkojums
MKN 45.1.2. un 45.1.3. p-ta ierobežojumi

•

• Komandējumi un darba braucieni
•

Tikai vispārēja tīklošanās atbilstoši MKN 44.1.1.1, 44.1.1.2, 44.1.1.3 p-tiem

•

Nav teritoriāla ierobežojuma

•

Partnerības biržas – MAX 4 dienas un 1500 EUR

•

ERIC – pēc vajadzības, saskaņā ar plānu

Faktiskās izmaksas (2/3)

• Izdales un informatīvie materiāli par finansējuma saņēmēju
(bukleti, uzlīmes, vizītkartes, plakāti, prezentācijas, video)
• Dalības maksa tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā
pētniecības mobilitātes, pasākumos
•

Stendu īre, izgatavošana, transportēšana, tehniskais aprīkojums

• Starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana
•

•

Telpu, stendu īre, tehniskais aprīkojums, dalībnieku piesaistes un
reprezentācijas izmaksas, konferenču materiālu publicēšanas izmaksas,
sakaru pakalpojumi
Var būt dalības maksas

Faktiskās izmaksas (3/3)

• Semināru organizēšana (ERIC, CERN un kvantu
skaitļošanas sadarbības mērķiem)

• Pakalpojumu izmaksas (tai skaitā piekļuve pētniecības
infrastruktūrai)
•

Atbilstoši MKN 44.1.1.p-tam

•

Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts
ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

• Neatgūstamie projekta tiešo attiecināmo izmaksu
pievienotās vērtības nodokļa maksājumi
• Obligāto publicitātes pasākumu izmaksas
•

Roll-up baneri – atbilstoši MKN 45.1.5.p-tam

Vienas vienības izmaksas (1/2)

• Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības
9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana
• komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem
projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm
• darba semināru organizēšana Latvijā
• ārējo ekspertu piesaiste

Vienas vienības izmaksas (2/2)

Apliecinošie dokumenti:
•

Evaluation Summary Report (ERA-NET nav nepieciešams)

•

Dokuments, kas apliecina projekta īstenošanu – uzaicinājuma vēstule slēgt
līgumu, grant agreement pirmā sadaļa

•

Ilgtspējas pamatojums
Informācija CORDIS

•

NB! 2pakāpju vērtēšanai attiecina tikai 2.kārtas novērtējumu.

Ilgtspēja

Izņēmums:
•
•
•

Ilgtspēja

Widening
Teaming
SME Instrument

Biežākās kļūdas

• Komandējuma atskaites bez skaidra iegūta rezultāta
•

Apmeklēta konference «…»

•

Dalība kursos «…»

•

Dalība konsorcija sanāksmē par Apvārsnis 2020 projektu sagatavošanu

• Vienas vienības izmaksas iesniegtas MP C8.1 sadaļā (rēķini)
• Dubultais finansējums
•

Baltic Bonus (t.sk. LZA administrētais)

•

2.1.1.2. ERAF projekts (2007.-2013.gadi)

• MP B3.1 sadaļā paveiktā apraksts MP pārskata periodā
•

Komandējumi saskaņā ar C8.1 - rēķiniem

•

Pasākumu apzināšana, pieteikumu rakstīšana, uzsaukumu meklēšana

• MP B3.1 sadaļā un B7.3 sadaļā rezultāti / rādītāji
•

Saskaņā ar C8.1 - rēķiniem

Komunikācija

Kontaktpersonas no CFLA puses:
• Anta Vērdiņa

• Ieva Siksnāne

• Elīna Millere

• Igors Belovs

• Madara Ose

• Vineta Kļaviņa

Aicinām informēt par nepieciešamību pēc individuālām
konsultācijām klātienē vai izmantojot videokonferences
zvanus, kā arī izmantot iespēju konsultēties ar projektu
vadītāju ikdienā par projekta īstenošanas jautājumiem un
dokumentācijas sagatavošanu.

Jautājumi?

Paldies par uzmanību!
Elīna Millere
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļa
E-pasts: elina.millere@cfla.gov.lv
Telefons: 27051185

Starptautiska zinātniska
konference

Saskaņā ar vispārpieņemtajiem standartiem starptautiska
zinātniska konference ietver vismaz šādus aspektus:
•

Tīmekļa vietnē nodrošināta pieteikšanās dalībai konferencē;

•

Konferences īstenošanas nodrošināšanai izveidota starptautiska zinātniskā
programmkomiteja;

•

Konkrētās tēmas pētījumu rezultātu mutiskas prezentācijas, plenārziņojumi,
plenārlekcijas, publiskas zinātniskas diskusijas, tematiskas sesijas,
tematiskas darba grupas*;

•

Konkrētās tēmas pētījumu rezultātu prezentācijas stenda referātos;

•

Konferences pētījumu rezultātu izdošana konferenču rakstu krājuma veidā,
tēžu materiālu vai rakstu publicēšana zinātniskos žurnālos*.

* Katrā konkrētajā gadījumā nav jāizpildās visiem minētajiem nosacījumiem.

Starptautiska zinātniska
konference

Pamatojošie dokumenti:
•

Dalībnieku saraksts – piesaistītie dalībnieki;

•

Pasākuma programma – atbilstība vispārpieņemtajiem standartiem;

•

Krājums, tēžu materiāli vai zinātniskais žurnāls (ja attiecināms);

•

Izdevumus pamatojošie dokumenti:

•

•

Dalībnieku piesaistes izdevumi (aviobiļetes, viesnīca, nē-dienas naudām),

•

Telpu izmaksas,

•

Ēdināšana,

•

Organizatoriskas izmaksas;

Ja ir dalības maksas vai dalītas izmaksas – pasākuma kopējā tāme;
•

Kopējie plānotie izdevumi,

•

Kopējie ieņēmumi,

•

Kopējās izmaksas ar norādi par izdevuma avotu (ieņēmumi, projekts, citi līdzekļi).

