Snieguma finansējums
SAM 1.1.1.5 pasākuma 2.kārtā
02.10.2020.

Snieguma finansējuma apmērs

Iepriekšējos 3 gados:
• WoS un Scopus citēti
zinātniskie raksti un
monogrāfijas;
•Spēkā uzturētas IĪ tiesības
ārvalstīs

snieguma
finansējuma
apmērs

iznākuma rādītāja
izpildes sniegums;
norādīts KPVIS uz
01.09.2020.

MKN 39.p-ts

iepriekšējā finansēšanas periodā īstenoto
Eiropas Savienības Ietvara programmas
pētniecības un attīstības projektu un citu
starptautisku pētījumu projektu konkursos
iegūtais finansējums

1, 2 - balstoties uz BF iesniegtajiem auditētajiem datiem
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Kur izmantot?

•

Vienas vienības izmaksas atbilstoši MKN 44.1.2 p-tam

•

Tīklošanās, mācību un mobilitātes, t.sk., pētniecības
mobilitātes, pasākumi atbilstoši MKN 44.1.1 p-tam

•

Starptautisku zinātnisku konferenču organizēšana Latvijā
atbilstoši MKN 44.2 p-tam

Projekta vadības izmaksas atbilstoši MKN 45.1.1.1 p-tam
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Kā saņemt snieguma finansējumu?
Vienošanās grozījumi KP VIS līdz 30.11.2020.
1. Grozījumi projekta budžeta kopsavilkumā
Atbilstošās pozīcijās papildus finansējums

2. Vai jāprecizē darbību apraksts, sasniedzamie rezultāti?
Papildus konferences, komandējumi, virssliekšņi

3. Vai jāprecizē iznākuma rādītāji?
Papildus virssliekšņi – 6 000 EUR vai 9 000 EUR vai kombinācija

4.Vai ir atkāpes no sākotnēji plānotā?
Papildus grozījumi par atliktām izmaiņām vai nākotnē plānotām izmaiņām

5.Vai projekta īstenošanā ir bijuši neatbilstoši veikti izdevumi?
Samazināt projekta kopējās izmaksas
Var mainīties arī netiešo izmaksu apmērs
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Covid-19 ietekme
Konferenču organizēšana on-line
Finanšu disciplīna
•
•

•

Neizpilde virs 25% no 2020.g. plānotā
Objektīva ietekme

Kādēļ nevarēju īstenot plānotos pasākumus?
(nebija iespējams?)
– Cik finansiāli ietilpīgi ir atceltie pasākumi?
– Rīcības, lai mazinātu zaudējumus
– Rīcības, lai intensificētu citas darbības
https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/es-fondu-projektuistenotajiem-lemumi-sai-laika-ir-rupigi-jadokumente
–

•
•

•

Ja nepārvarama vara, CFLA lēmums
Ja nepietiekama argumentācija, lai
konstatētu nepārvaramu varu –
ziņojums AI jautājuma virzībai uz MK

https://likumi.lv/ta/id/271368#p51.4

projekta īstenošanā iesaistītā personāla
atlīdzības izmaksas konferences
organizēšanai un īstenošanai
–
–
–

darba līgumi, piemaksas, ievērojot Atlīdzības likumu
uzņēmuma līgumi
autoratlīdzība, ja pienākumi atbilst Autortiesību likumam

–

Saistītā zinātnisko rakstu krājuma izdošana ir daļa no
konferences organizēšanas izmaksām, ja ievēro
publicitātes nosacījumus
On-line rīku un/vai platformu iegāde konferences
organizēšanai ir attiecināma lietderīgo laika posmu

telpu un stendu īre, tehniskā aprīkojuma
izmaksas, konferenču materiālu un izdales
materiālu publicēšanas izmaksas, sakaru
pakalpojumu izmaksas, dalībnieku
piesaistes un reprezentācijas izmaksas),
ievērojot samērīguma un lietderības
principu

–

•

Pakalpojumu izmaksas konferenču
organizēšanai
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Paldies par uzmanību!
Elīna Millere
Zinātnes attīstības projektu nodaļa
Elina.Millere@cfla.gov.lv
27051185

