Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem 2017
LIFE Klimata pasākumi “tradicionālie projekti”

Šīs vadlīnijas attiecas uz projektu pieteikumiem, kas paredzēti iesniegšanai Līgumslēdzējai
iestādei saskaņā ar LIFE apakšprogrammu Klimata pasākumi. Tās paredzētas, lai
palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem sagatavot projekta pieteikuma saturu.
Šis dokuments attiecas tikai uz šo LIFE projekta pieteikumu iesniegšanas uzsaukumu
(“LIFE 2017”). Turklāt šīs pamatnostādnes attiecas tikai uz pieteikumiem saistībā ar šāda
veida “tradicionālo” projektu veidiem prioritārajā jomā Klimata pasākumi:
“izmēģinājuma projekti”, “demonstrācijas projekti” un “labākās prakses projekti”.
Atsevišķi norāžu dokumenti pieejami LIFE tīmekļa vietnē, kur norādītas citas LIFE 2017
uzsaukuma komponentes.
Dokumentā LIFE Orientācijas dokuments (kas pieejams arī LIFE tīmekļa vietnē) sniegtas
norādes iesniedzējiem par to, kā noteikt vispiemērotāko LIFE apakšprogrammu un
prioritāro jomu, kurā viņi varētu iesniegt savu pieteikumu. Šajā dokumentā tiek arī
apspriestas atšķirības starp LIFE un citām ES tiešā finansējuma programmām.
Šīs pamatnostādnes ir daļa no 2017. gada pieteikumu iesniegšanas aicinājumu paketes, kas
ietver arī šādus dokumentus, kas pirms LIFE pieteikuma sagatavošanas rūpīgi jāizlasa:
- LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijas
- Tipveida LIFE dotāciju līgums ar īpašajiem un vispārīgajiem nosacījumiem
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2017.gada jaunumi
Vispārīgi:
•

Lai saņemtu punktu vērtēšanas kritērijā AW7 par ES pētniecības un inovāciju
programmu projektu rezultātu ieviešanu, pieteicējam īsi, skaidri jāapraksta kādi tieši
ir specifiskie ES programmas projekta rezultāti(pētniecības un inovāciju
programmas, piemēram Horizon2020), kuriem ir nozīme pieteiktajā projektā, un kā
šie rezultāti tiks izmantoti projekta ieviešanā (skat.veidlapu B3)

LIFE Klimata Pārvaldības un Informācijas projektiem
•
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Jauna uzsaukuma prioritāte “Projekti, kas veicina patērētāju iespējas izmantot
praktiskus degvielas ietaupījumus automašīnās un furgonos, kā arī ļauj patērētājiem
izdarīt informētu izvēli iegādājoties auto ar zemiem kaitīgo izmešu rādītājiem.
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1. Ievads par LIFE
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1.1. Kas ir LIFE?
LIFE ir Eiropas vides un klimata pasākumu programma laika periodam no 2014. gada 1. janvāra
līdz 2020. gada 31. decembrim. LIFE juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 11. decembra Regula
1

(ES) Nr. 1293/2013 (turpmāk – “LIFE Regula”).
LIFE Programma sadalīta divās apakšprogrammās: vides apakšprogrammā un klimata pasākumu
apakšprogrammā.
Vides apakšprogramma aptver trīs prioritārās jomas:
• LIFE Vide un resursu efektivitāte
• LIFE Daba un bioloģiskā daudzveidība
• LIFE Vides pārvaldība un informācija
Katras prioritārās jomas tematiskās prioritātes sīkāk aprakstītas LIFE Regulas III pielikumā.
Klimata pasākumu apakšprogramma aptver trīs prioritārās jomas:
• LIFE Klimata pārmaiņu mazināšana
• LIFE Pielāgošanās klimata pārmaiņām
• LIFE Klimata pārvaldība un informācija
Kopējais finansējuma apjoms LIFE programmas īstenošanai ir 3,457 miljardi eiro, no kuriem 75%
tiek piešķirti vides apakšprogrammai (EUR 2 592 491 250) un 25%, kas ir paredzēti
apakšprogrammai Klimata pasākumi (EUR 864,163,750).
Saskaņā ar LIFE Regulas 17.panta (4) punktu vismaz 81% no kopējā budžeta tiek piešķirti
projektiem, kas saņem pasākumu dotāciju vai, attiecīgā gadījumā, finanšu instrumentu atbalstu.
Pirmajā LIFE Daudzgadu darba programmā 2014. – 2017.gadam vides apakšprogrammai
paredzētais budžets ir 449,2 miljonu EUR LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammai.2 No tiem
aptuveni 82 miljoni EUR būs pieejami 2017. gada uzsaukumā. Atsaucoties uz LIFE Daudzgadu
darba programmu, līdz 10% būs pieejami LIFE Klimata pārvaldības un informācijas prioritārajai
jomai, un pārējā daļa sadalīta līdzīgi starp klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās
prioritārajām jomām3. Izņēmuma gadījumā, ja starp iesniegtajiem projektiem nebūs pietiekams

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013, publicēta Oficiālajā
Vēstnesī L 347/185 2013.gada 20.decembrī
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
2
Komisijas 2014.gada 19.marta Īstenošanas lēmums (2014/203/ES) par LIFE daudzgadu darba
programmas pieņemšanu 2014. – 2017.gadam, OJ L116, 17.04.2014., 1.p.;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001
3
Sadalījums indikatīvs, atkarīgs no iesniegto projektu skaita katrā prioritārajā jomā.
1
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skaits tādu, kas sasniegs atbilstošu kvalitātes līmeni kādā no trim prioritārajām tēmām, pieejamais
finansējums tiks attiecīgi pārdalīts.
Laikā no 2014. līdz 2020. gadam Līgumslēdzēja iestāde reizi gadā izziņos vienu aicinājumu
iesniegt projektu pieteikumus.
1.2. “Tradicionālie” projekti
LIFE Regulas 2. pantā definēti dažādi projektu veidi, ko drīkst atbalstīt LIFE programma 2014. –
2020.gadam. Lai arī daži projektu veidi (piemēram, ‘integrētie projekti’) LIFE programmā ir jauni,
pārējie projektu veidi ir līdzīgi tiem, kas atbalstīti iepriekšējo LIFE programmu ietvaros.
Šie “tradicionālie” projektu veidi ir:
• “izmēģinājuma projekti” proti, projekti, kuros tiek izmantots paņēmiens tehnika vai metode,
kas nav izmantota vai testēta iepriekš vai citur, un kas sniedz potenciālas vides vai klimata
priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējo labāko praksi un ko pēc tam līdzīgās situācijās var
izmantot plašākā mērogā;
• “demonstrācijas projekti” proti, projekti, kuru ietvaros ievieš praksē, testē, vērtē un izplata
tādas darbības, metodoloģijas vai pieejas, kas konkrētajā projekta kontekstā, piemēram,
ģeogrāfiskā, ekoloģiskā vai sociāli ekonomiskā kontekstā, ir jaunas vai nezināmas un ko
līdzīgos apstākļos var izmantot arī citur;
• “labākās prakses projekti” proti, projekti, kuros izmantoti atbilstoši, izmaksu efektīvi un
vismodernākie paņēmieni, metodes un pieejas, ņemot vērā konkrēto projekta kontekstu;
• “informācijas, izpratnes un izplatīšanas projekti” proti, projekti, kas vērsti uz atbalsta saziņu,
informācijas izplatīšanu un izpratnes veicināšanu Vides un klimata pasākumu
apakšprogrammu jomās.

Zemāk dotajā tabulā norādīts, kāda veida projekts kurā prioritārajā jomā iesniedzams:
Prioritārā joma
Klimata pārmaiņu
mazināšana
Pielāgošanās klimata
pārmaiņām
Klimata pārvaldība un
informācija
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Atļautie projektu veidi
Labākās prakses,
demonstrācijas,
izmēģinājuma projekti
Labākās prakses,
demonstrācijas,
izmēģinājuma projekti
Informācijas, izpratnes
veicināšanas un izplatīšanas
projekti

Indikatīvais budžets
21.85 miljoni EUR

25.28 miljoni EUR

5 miljoni EUR

Līdzfinansēšanas pasākumiem pieejamā summa, kas paredzēta dotācijām visa veida
“tradicionālajiem” projektiem saskaņā ar Vides apakšprogrammu, indikatīvi noteikta 52.13 miljonu
EUR apmērā.
LIFE Programmas vienas prioritārās jomas ietvaros finansētajos projektos jāizvairās no citas
prioritārās jomas vides vai klimata mērķu negatīvas ietekmēšanas un, cik iespējams, jāveicina
sinerģija starp dažādiem mērķiem, kā arī jāizmanto zaļais publiskais iepirkums.

1.3. Kā, kur un kad iesniegt pieteikumu?
Pieteikumu iesniedzējiem, kuri pretendē uz LIFE finansējumu ar “tradicionālajiem” projektiem,
pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tīmekļa rīku eProposal, kas pieejams LIFE tīmekļa vietnē.
Pieteikšanās rīkā ietvertas visas nepieciešamās administratīvās (A), tehniskās (B un C) un finanšu
(F) veidlapas, kā arī funkcijas, kas nepieciešamas attiecīgo dokumentu (kartes, fotogrāfijas,
diagrammas, grafiki, obligātie administratīvie un finanšu pielikumi) pievienošanai. Pilnu
informāciju par pieteikuma veidlapām un rīku eProposal, skatīt šī dokumenta 3. pielikumā.
Iesniedzējiem, izmantojot rīku eProposal, savi pieteikumi jāiesniedz Līgumslēdzējai iestādei līdz
2017.gada 7.septembra pulksten 16:00 pēc Briseles laika.
Pieteikums var tikt mainīts, apstiprināts un (atkārtoti) iesniegts tik daudz reizes, cik nepieciešams
līdz 2017.gada 7. septembrim (16:00 pēc Briseles laika). Tiek rekomendēts iesniegt melnrakstus
regulāri visā projektu iesniegšanas laikā, lai izvairītos no pēdējā brīža problēmām ar interneta
pieslēgumu vai citām ar IT saistītām kļūmēm. Ar katru nākamo papildinājumu iepriekš iesniegtais
saturs tiek nomainīts (agrāk iesniegtās versijas netiek saglabātas, līdz ar to vairs nav pieejamas).
Attiecībā uz šajās vadlīnijās iekļautajiem pieteikumiem Līgumslēdzēja iestāde ir MVU
Izpildaģentūra (EASME).
Sagatavojot
pieteikumu,
iesniedzējiem
varētu
vēlēties
konsultēties
ar
LIFE
nacionālokontaktpunktu; pilns nacionālo/reģionālo LIFE iestāžu nosaukumu un kontaktadrešu
saraksts
dalībvalstīs
atrodams
LIFE
tīmekļa
vietnēhttp://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
1.4. Kā tiks atlasīti LIFE projekti?
Projektu atlases procedūras tehniskā metodoloģija un atlases un finansējuma piešķiršanas kritēriji
aprakstīti LIFE Daudzgadu darba programmas 2014. – 2017.gadam 5. sadaļā. Sīkāku šīs procedūras
īstenošanas aprakstu skatīt ‘LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 2017’.
Ļoti svarīgi: Lūdzu ņemiet vērā, ka iesniedzēja A2 veidlapā norādīto kontaktpersonas e-pasta
adresi Līgumslēdzēja iestāde vērtēšanas laikā izmantos kā vienoto kontaktpunktu visai
saziņai ar iesniedzēju. Tādēļ tam jābūt derīgam un aktīvam e-pasta kontam, kas visā
vērtēšanas procedūras laikā tiks regulāri pārbaudīts.
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Paredzams, ka Līgumslēdzēja iestāde atsevišķus dotāciju līgumus parakstīs 2018. gada maijā –
jūnijā, agrākais iespējamais projektu sākuma datums ir 2018.gada 15.jūnijs (sīkāku grafiku skatīt
1. pielikumā).
1.5. Vispārīgas norādes iesniedzējiem
Šajā nodaļā sniegtas atbildes uz vairākiem bieži uzdotajiem jautājumiem par to, kā izstrādāt LIFE
projekta pieteikumu. Konkrētas pamatnostādnes skatīt 2.sadaļā; ieteikumus tehnisko un finanšu
veidlapu aizpildīšanai, lūdzu, skatiet šī dokumenta 3.sadaļā.
1.5.1. Kādā valodā drīkst iesniegt pieteikumu?
Līgumslēdzēja iestāde stingri iesaka iesniedzējiem pieteikuma tehnisko daļu(un īpaši finanšu
sadaļu) aizpildīt angļu valodā, kaut gan LIFE pieteikumus drīkst iesniegt jebkurā oficiālajā ES
valodā, izņemot īru vai maltiešu..
Pieteikuma virsraksts un B1 veidlapa (“Projekta kopsavilkuma apraksts”) vienmēr jāiesniedz angļu
valodā. B1 veidlapu drīkst papildus iesniegt arī pieteikuma valodā.
Ieteicams ņemt vērā, ka angļu valodā ir jābūt dotāciju līgumam, projekta vadībai, oficiālajiem
ziņojumiem, galvenajiem sagaidāmajiem rezultātiem/produktiem (deliverables) un komunikācijai
ar Līgumslēdzēja iestādi.
1.5.2. Kas drīkst iesniegt pieteikumu?
Pieteikumu drīkst iesniegt jebkura Eiropas Savienībā reģistrēta juridiska persona.
Iesniedzēji var atbilst trim saņēmēju veidiem: (1) publisko tiesību subjekti, (2) privātas komerciālās
organizācijas vai (3) privātas nekomerciālās organizācijas (tajā skaitā NVO).
Termina “publisko tiesību subjekti” definīcija nozīmē valsts iestādes neatkarīgi no to organizācijas
formas – centrālā, reģionālā vai vietējā struktūra – vai dažādus subjektus, kas atrodas to kontrolē,
ja vien tie darbojas attiecīgās valsts iestādes vārdā un uz tās atbildību. Gadījumā, ja organizācijas
reģistrētas kā privāto tiesību subjekti, kas šī aicinājuma izpratnē vēlas tikt uzskatītas par
ekvivalentām “publisko tiesību subjektiem”, tām jāiesniedz pierādījumi, ka tās atbilst visiem uz
publisko tiesību reglamentētiem subjektiem attiecināmajiem kritērijiem, un gadījumā, ja
organizācija pārtrauc darbību, tās tiesības un pienākumi, saistības un parādi tiek novirzīti uz
publisko tiesību subjektu. Pilnīgai definīcijai skatīt pielikumu “Publisko tiesību subjekta
deklarācija”, kas jāaizpilda visiem saņēmējiem, kas vēlas, lai tos uzskata un pret tiem izturas kā
pret ‘publisko tiesību subjektu’. Vienīgais izņēmums attiecas uz centrālajām (ministrijas) un
vietējām administrācijām (pašvaldībām, reģioniem), kuru statuss ir skaidri definēts.
Ieteicams ņemt vērā, ka “vienas personas organizācijas”, kur nav juridiski definēta atšķirība starp
personu un biznesu, tiek uzskatītas par vienu personu un tādēļ tā nevar piedalīties kā saistītais
saņēmējs vai apakšuzņēmuma pārstāvis šajā uzsaukumā.
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Pilnu informāciju par obligātajiem administratīvajiem dokumentiem, ko nepieciešams iesniegt
reizē ar pieteikumu atkarībā no koordinējošā saņēmēja juridiskā statusa, skatīt ‘LIFE projektu
pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 2017’.
Kad pieteikums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs kļūs par koordinējošo
saņēmēju, kas ir juridiski un finansiāli atbildīgs par projekta īstenošanu. Koordinējošais saņēmējs
būs Līgumslēdzējas iestādes vienotais kontaktpunkts un vienīgais saņēmējs, kam jāsniedz ziņojumi
tieši Līgumslēdzējai iestādei par projekta tehnisko un finanšu progresu.
Koordinējošais saņēmējs saņem ES finanšu ieguldījumu no Līgumslēdzējas iestādes un nodrošina
tā izplatīšanu tā, kā norādīts ar saistītajiem saņēmējiem (ja tādi ir – skatīt zemāk) noslēgtajos
partnerības līgumos. Koordinējošajam saņēmējam jābūt tieši iesaistītam tehniskajā projekta
īstenošanā un projekta rezultātu izplatīšanā.
Koordinējošajam saņēmējam jāuzņemas daļa no projekta izmaksām un tādējādi jāsniedz
ieguldījums projekta budžetā. Tādēļ nevar tikt par 100% atlīdzinātas radušās izmaksas.
Papildus koordinējošajam saņēmējam LIFE pieteikums var ietvert arī vienu vai vairākus saistītos
saņēmējus un/vai vienu vai vairākus projekta līdzfinansētājus.
Saistītais saņēmējs var būt juridiski reģistrēts ārpus Eiropas Savienības, ja vien koordinējošais
saņēmējs atrodas ES. Jebkādām aktivitātēm, ko paredzēts veikt ārpus ES, jābūt nepieciešamām ES
vides mērķu sasniegšanai, kā arī lai nodrošinātu efektivitāti tām projekta ieviešanas darbībām, kas
tiek veiktas dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi. Saistītajam saņēmējam vienmēr
jāsniedz pieteikumā tehnisks ieguldījums un tādējādi jāuzņemas atbildība par viena vai vairāku
projekta aktivitāšu īstenošanu. Saistītajam saņēmējam arī jāsniedz projektā finansiāls ieguldījums.
Turklāt tam jānodrošina saņēmējs ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas nepieciešami
ziņošanas pienākuma izpildei attiecībā pret Līgumslēdzēju iestādi.
Iesaistīt saistītos saņēmējus LIFE pieteikumā nav obligāti. Pieteikums, ko iesniedz viens pats
koordinējošais saņēmējs, ir pilnībā atbilstošs finansējuma saņemšanai. No otras puses, saņēmējam
nevajadzētu vilcināties ar citu saņēmēju piesaistīšanu, ja tas projektam dod pievienoto vērtību,
piemēram, ja partnerība stiprina pieteikuma iespējamības vai demonstrēšanas īpašības, tā Eiropas
pievienoto vērtību, ietekmi un/vai rezultātu tālāk nododamību un gūtās atziņas.
Valsts uzņēmumiem, kuru kapitāls pieder valstij un kas uzskatāmi par valsts pārvaldes instrumentu
vai tehnisko dienestu, un ko kontrolē valsts pārvalde, bet kas faktiski sastāv no vairākām
atsevišķām juridiskajām personām, jākļūst par saņēmējiem, ja valsts pārvalde iecerējusi uzticēt
šiem uzņēmumiem noteiktu projektu aktivitāšu īstenošanu.
Visiem saistītajiem saņēmējiem jānorāda juridiskais statuss (aizpildot A5 pieteikuma veidlapu) un
jāsniedz pilna informācija par dalībvalsti vai trešo valsti, kurā tie reģistrēti. Turklāt visiem
saņēmējiem, neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti ES vai nē, jādeklarē, ka uz viņiem neattiecas kāda
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no ES Finanšu Regulas4 106.panta (1) punktā un 107.pantā norādītajām situācijām (parakstot A3
vai A4 pieteikuma formu – skatīt norādes šī dokumenta 3. sadaļā).
Privātajiem saņēmējiem, Līgumslēdzējas iestāde var pieņemt, ka apakšuzņēmumi piedalās
projektā, ja visi noteikumi, minēti Finansējuma piešķiršanas līgumā un tā pielikumā X (finanšu un
administratīvās vadlīnijas), atbilst izvirzītajām prasībām. Tomēr organizāciju asociācijas kā
apakšuzņēmumi var sarežģīt projekta struktūru un tādā veidā negatīvi ietekmēt tehnisko un
finansiālo atbilstību projektā. Tādēļ tas ir atkarīgs no Līgumslēdzējas iestādes administrācijas
diskrētuma pieņemt apakšuzņēmumus. Nekādā gadījumā apakšuzņēmumi varētu tikt pieņemti kā
‘publisko tiesību subjekti’, jo tas neatbilst apakšuzņēmuma definīcijai.
Apakšuzņēmumiem jābūt profesionāliem atbilstoši plānotajiem darba uzdevumiem un jāpiemēro
bez izslēgšanas kritērijs attiecībā uz pieteicējiem, ir jābūt strukturālai sasaistei ar noteikto projekta
saņēmēju (juridiska vai kapitāla), kas neierobežos projektu vai netiks veidots viena cilvēka
interesēs projekta ieviešanas laikā (šī sasaiste darbojās neatkarīgi no pieejamā finansējuma, tai jābūt
jau pirms LIFE programmas uzsaukuma un jābūt saistošai arī pēc projekta beigām).
Šādi apakšuzņēmumi var tikt pieņemti tikai tad, ja tie atrodas tiešā kontrolē no saņēmēja
(piemēram, meitas uzņēmumi vai pirmā līmeņa meitas uzņēmumi), organizācijas, kas pārrauga
saņēmēju (mātes uzņēmumi), vai arī biedrības gadījumi, kur saņēmējam ir jābūt juridiski noteiktam
kā federācijai vai asociācijai, kurā noteiktie apakšuzņēmumi darbojas. Tomēr, ja vairāki saņēmēji
vēlās sadarboties ar vienu un to pašu apakšuzņēmumu, tad šim apakšuzņēmumam ir jākļūst
arī par saņēmēju.
Projekta līdzfinansētājs projektā iegulda tikai finanšu resursus, viņš nav tehniski atbildīgs un
nevar gūt labumu no ES veiktā finanšu ieguldījuma. Turklāt tas projekta kontekstā nedrīkst
darboties kā jebkura projekta saņēmēja apakšuzņēmējs.
Taču vērtēšanas procesā tiks pozitīvi izskatīti projektu pieteikumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības
sektora līdzfinansēšanu, ja šāds līdzfinansējums sniedz ieguldījumu iespējamajā projekta rezultātu
ilgtspējīgumā.
Attiecībā uz konkrētiem fiksēta ilguma uzdevumiem pieteikumā var paredzēt apakšuzņēmēju
piesaistīšanu. Apakšuzņēmēji sniedz ārējos pakalpojumus tiem projekta saņēmējiem, kuri par šiem
pakalpojumiem maksā pilnā apmērā. Saņēmēji nevar darboties kā apakšuzņēmēji. Specifiskus
apakšuzņēmējus pēc nodaukuma parasti pieteikumā nenorāda,; ja tomēr tā tiek darīts, joprojām
jāievēro Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgie nosacījumi.
Sīkāku attiecīgo ar koordinējošo saņēmēju, saistītajiem saņēmējiem un apakšuzņēmējiem saistīto
noteikumu aprakstu, lūdzu skatiet Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgajos nosacījumos.

4

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regula (EK, EURATOM) Nr. 966/2012 par
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem un ar ko
atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, OJ L 298, 26/20/2002, 1.p.
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1.5.3. Kāds ir optimālais LIFE projekta budžets?
Projektu budžetiem minimālais apmērs nav noteikts. Lieli un ambiciozi projekti (t.i., ar kopējo
izmaksu summu, kas pārsniedz 5 000 000 eiro), ir finansēti vairakkārt; savukārt maza apjoma
projekti (t.i., ar kopējo izmaksu summu, kas mazāka par 500 000 eiro) reti kad guvuši atbalstu to
ierobežoto rezultātu un tādējādi arī zemās pievienotās vērtības dēļ.
Projekta pieteicējiem Klimata pasākumu Pārvaldības un informācijas apakšprogrammai ir
ieteicams piedāvāt plašākus darba uzdevumus un lielāku budžetu, lai nodrošinātu rezultātus ar
lielāku ES pievienoto vērtību.
1.5.4. Kāda ir maksimālā ES līdzfinansējuma likme LIFE projektiem?
Pirmās LIFE Daudzgadu darba programmas 2014. – 2017. gadam laikā maksimālā ES
līdzfinansējuma likme “tradicionālajiem” LIFE projektiem ir 60% no kopējām attiecināmajām
projekta izmaksām.
1.5.5. Cik liela summa projekta budžetā jāiegulda projekta saņēmējiem?
Paredzēts, ka koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji projekta budžetā veiks atbilstošu
finanšu ieguldījumu. Saņēmēja finanšu ieguldījums tiek uztverts kā pierādījums par apņemšanos
sasniegt projekta mērķus – tādēļ ļoti zems finanšu ieguldījums var tikt uztverts kā nepietiekama
apņemšanās vai tās neesamība.
Pieteikums tiks noraidīts, ja kāda saņēmēja finanšu ieguldījums pieteikuma budžetā ir EUR 0.
Bez tam, ja publisko tiesību subjekti projektā iesaistīti kā koordinējošie un/vai saistītie saņēmēji,
to kopējai finanšu ieguldījumu summai projekta budžetā jāpārsniedz (par vismaz 2%) tā projekta
personāla algu izmaksu summa, kas netiek uzskatīts par ‘papildu’ personālu. Sīkāku informāciju,
lūdzu, skatiet šī dokumenta 3.4.sadaļā.
1.5.6. Kas ir optimālais projekta sākuma datums un ilgums?
Sagatavojot projekta laika plānojumu, saņēmējiem jāapzinās, ka paredzamais dotāciju līguma
parakstīšanas datums LIFE 2017 projektiem būs 2018.gada maijs – jūnijs. Agrākais iespējamais šo
projektu sākuma datums ir 2018. gada 15. jūnijs. Jebkādas izmaksas, kas radušās pirms projekta
sākuma datuma, netiks uzskatītas par attiecināmām un nevarēs tikt iekļautas projekta budžetā.
LIFE projektam nav iepriekš noteikta ilguma. Kopumā projekta ilgumam jāatbilst tam, kāds ir
nepieciešams, lai pabeigtu visas projekta aktivitātes un sasniegtu visus tā mērķus. Vairums projektu
ilgst 2 līdz 5 gadus.
Pieredze iepriekšējās LIFE programmās parādījusi, ka daudzos projektos bijušas grūtības noteiktajā
projekta laikā pabeigt visas aktivitātes, lielākoties saistībā ar nobīdēm un grūtībām, ar ko nācies
sastapties projekta laikā. Tādēļ saņēmējiem stingri ieteicams saistībā ar savu pieteikumu paredzēt
grafikā drošības periodu (piemēram, sešus mēnešus).
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Saņēmējiem arī jāapzinās, ka par projektu, kurā visas aktivitātes pabeigtas pirms paredzētā beigu
datuma, gala ziņojumu var iesniegt pirms termiņa un gala maksājumu var saņemt pirms oficiālā
dotāciju līgumā norādītā projekta beigu datuma.

1.5.7. Kur var īstenot LIFE projektu?
LIFE projekti tiek īstenoti Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. LIFE programmas ietvaros
drīkst finansēt arī aktivitātes ārpus ES un aizjūras valstīs un teritorijās (AZT), ja vien koordinējošais
saņēmējs ir bāzēts ES un ir iesniegti pārliecinoši pierādījumi, ka aktivitātes, ko paredzēts veikt
ārpus ES, nepieciešamas ES vides mērķu sasniegšanai, kā arī lai nodrošinātu efektivitāti tām
projekta ieviešanas darbībām, kas tiek veiktas dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi
(piemēram, pasākumi migrējošo putnu atbalstam vai pasākumi, kas tiek īstenoti pārrobežu upē).
Lūdzu ņemt vērā, ka tas ir tikai izņēmuma gadījumos, jo parasti aktivitātēm jānotiek Eiropas
Savienības robežās. Tomēr, ja problēmu nevar veiksmīgi atrisināt ES ietvaros, tad var iesaistīt arī
ne ES valstis, iesniedzot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, lai izvērtētu šādu nepieciešamību
katrai plānotajai aktivitātei attiecīgajās formās.
Ja projekta aktivitātes notiek pilnībā ārpus ES teritorijas vai vienīgi aizjūras valstīs un teritorijās,
projekts nav atbalstāms.
Eiropas Komisijas Paziņojumā Nr. 2013/C-205/05 (OJEU C-205, 19/07/2013, 9. – 11.lp.)
formulētie attiecināmie kritēriji par Izraēlas vienību attiecināmību un to darbībām Izraēlas
ieņemtajās teritorijās kopš 1967. gada jūnija dotāciju, piešķīrumu un finanšu instrumentu
saņemšanas, ko ES finansējusi no 2014. gada, piemērojami visiem pasākumiem saskaņā ar šo
pieteikumu iesniegšanas aicinājumu, tajā skaitā attiecībā uz ES Finanšu Regulas 137. pantā
norādītajām trešajām personām.
1.5.8. Kam būtu jāvada LIFE projekts?
Paredzēts, ka projekta vadību nodrošina koordinējošā saņēmēja personāls. Tomēr, balstoties uz
attiecīgu pamatojumu, to tiešā koordinējošā saņēmēja kontrolē var veikt arī apakšuzņēmējs.
Jebkādas citas procedūras saistībā ar projekta vadību atbilstoši jāizskaidro un jāpamato. Tāpat
stingri ieteicams katram projektam piesaistīt pilna laika projekta vadītāju.
Lai arī saņēmējiem nav pienākuma iekļaut pieteikuma budžetā jebkādas ar projekta vadību saistītas
izmaksas, pieteikumā skaidri jāapraksta, kurš būs atbildīgs par projekta vadību, cik daudz laika un
personāla tiks šim mērķim atvēlēts, kā un kurš projekta īstenošanas periodā par to pieņems
lēmumus (t.i., kā un kurš kontrolēs projekta vadību).
1.5.9. Projekta aktivitāšu nodošana ārpakalpojuma sniedzējiem
Saņēmējiem jābūt tehniskajām un finansiālajām spējām un kompetencei veikt projekta ietvaros
ierosinātās aktivitātes. Tādēļ paredzēts, ka projekta budžeta daļai, kas piešķirta ārējai
palīdzībai(ārpakalpojumiem), jāsaglabājas zem 35%. Lielāka daļa pieņemama tikai tādā gadījumā,
ja projekta pieteikumā šajā sakarā norādīts atbilstošs pamatojums.
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Jebkuras ārējās palīdzības gadījumā jāievēro Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgie nosacījumi.
Saskaņā ar Regulas 19. pantu, saņēmējiem (valsts un privātie) stingri ieteicams izmantot “zaļo”
iepirkumu. Eiropas Komisija šim nolūkam izveidojusi rīkkopu. Sīkāka informācija atrodama
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
1.5.10. Ar kādiem nosacījumiem LIFE dod priekšroku transnacionālajiem projektiem?
LIFE Regula norāda, ka, atlasot līdzfinansējamos projektus, Līgumslēdzēja iestāde īpašu uzmanību
pievērš transnacionāliem projektiem, ja transnacionāla sadarbība ir būtiska, nodrošinātu klimata
pasākumu mērķu sasniegšanu. Balstoties uz vērtēšanas kritēriju 7, papildpunkti projektam var tik
piešķirti par pietiekami pamatotu transnacionālas pieejas pievienoto vērtību. Jā sniegts pietiekams
pamatojums, projekts var saņemt vairāk punktus un tādējādi gūt lielākas izredzes tikt apstiprinātam.
Kā paredzēts LIFE Regulā, termins “transnacionāls” attiecās uz ES dalībvalstīm, kā arī sadarbībai
starp tām un trešajām valstīm, kas piedalās LIFE programmā pēc LIFE Regulas 5. panta. Darbības
ārpus ES vai aizjūras valstīm un teritorijām, pat ja atbilst LIFE Regulas 6.pantam, nesniegs
papildus punktus 7. kritērijā..

1.5.11. Cik apjomīgam jābūt LIFE pieteikumam?
Pieteikumam jābūt tik koncentrētam un skaidram, cik vien iespējams. Iesniedzējiem būtu jāizvairās
no apjomīgiem pieteikumiem un nevajadzētu iesniegt pārmērīgi detalizētus aprakstus par projekta
jomām, vides tehnoloģijāmutt.
Tomēr skaidri un detalizēti apraksti jāiesniedz par visām projekta aktivitātēm. Kartes jāpievieno
katrā gadījumā, kad tas palīdz skaidri norādīt uz ierosināto aktivitātes norises vietu (ievērojiet, ka
dažos gadījumos tas ir obligāti).
Brošūras, CV un tamlīdzīgi dokumenti nav jāiesniedz, un tie iesniegšanas gadījumā tiks ignorēti.
1.5.12. Notiekošās aktivitātes
Aktivitātes un izmaksas, kas radušās pirms projekta sākuma, nav attiecināmas.
Ja projekta ietvaros gaidāmās aktivitātes ievērojami atšķiras no iepriekšējām vai notiekošajām
aktivitātēm biežuma vai intensitātes ziņā, tie netiek uzskatīti par notiekošiem. Iesniedzējam
pieteikumā jāsniedz atbilstoša informācija, kas šo aspektu ļauj izvērtēt.
Izņēmuma kārtā tādu aktivitāšu gadījumos, kas uzsāktas un pabeigtas jau agrāk un ko ierosināts
projekta laikā atkārtot ar līdzīgu biežumu vai intensitāti, projekta iesniedzējam jāiesniedz
pierādījumi, ka šādas aktivitātes netiktu īstenotas bez LIFE projekta.
1.5.13. Projekta un tā aktivitāšu ilgtermiņa ilgtspēja
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LIFE projekti nozīmē vērā ņemamas investīcijas, un Eiropas Savienība pievērš lielu nozīmi šo
investīciju ilgtspējai. Visā projekta īstenošanas laikā saņēmējiem obligāti jāapsver, kā šie
ieguldījumi tiks nodrošināti, uzturēti, attīstīti un pielietoti vai aizstāti pēc projekta beigām. Šī
informācija jāiestrādā pieteikumā. Vērtēšanas procesā šis aspekts rūpīgi jāpārbauda, sevišķi
saskaņā ar piešķiršanas kritēriju nr. 1.
Katram pieteikumam jānodrošina skaidri pierādījumi par tā ES pievienoto vērtību, atkārtojamību,
tālāk nododamību vai transnacionālo darbību. Sīkāka informācija par katru prioritāro jomu
meklējama 2. nodaļā.
1.5.14. Atkārtojamība un tālāk nododamība
Projekta potenciāls ir mērojams tā atkārtojamībā un tālāk nododamībā projekta ieviešanas laikā un
pēc tā noslēguma. Veiksmīgai atkārtojamībai un tālāk nododamībai ir nepieciešams izstrādāt
stratēģiju, kas ietvertu daudzfunkcionālus uzdevumus, palielinot projektā izstrādāto risinājumu
ietekmi un sniedzot plašāku rezultātu izplatīšanu, sasniedzot lielākas mērkgrupas projekta laikā
un/vai īstermiņa vai vidēja termiņa perspektīvā pēc projekta beigām. Tā nav tikai zināšanu tālāk
nodošana vai sadarbība starp projektu partneriem, tiek iesaistītas ieviestās tehnoloģijas, metodes
vai izstrādātās stratēģijas, kas veiktas projekta laikā, lai pārnestu to rezultātus uz kādu citu reģionu,
valsti vai darbības sfēru.
Atkārtojamība un tālāk nododamība nav tikai rezultātu izplatīšana, bet attiecas uz darbībām un
metodēm, ieviestām visās projekta saistošajās aktivitātēs, kas paredzētas veicināt atkārtojamību
un/vai tālāku projekta rezultātu pārnesi un pieredzi pēc projekta beigām, ieskaitot citos sektoros,
uzņēmumos, reģionos un valstīs. Vairāk informācijas par katru prioritāro jomu meklēt 2. nodaļā.
Piemēri konkrētām aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj, lai atbalstītu atkārtojamības un tālāk
nododamības stratēģiju:
•

•
•
•
•

Analīžu veikšana, lai noteiktu stratēģiskos partnerus, kas nepieciešami piedāvāto
risinājumu atkārtojamībai un tālāk nododamībai citām aktivitātēm un kontekstam pēc
kopīgas vienošanās;
Tehniskās un biznesa aktivitātes, lai apstiprinātu piedāvāto risinājumu iespējamo
paplašināšanu citos industrijas/komercijas pieteikumos;
Izpēte/aktivitātes attiecībā uz pieeju finansiālajiem resursiem, kā arī vietas noteikšana
atkārtojamības un tālāk nododamības pārnesei;
Diskusijas un plānošana, kā tālāk nodot projektā sasniegtos rezultātus, piedāvātos
risinājumus citā kontekstā;
Izveidot pamatotu atkārtojamības un tālāk nododamības plānu (obligāti).

Šie aspekti tiks rūpīgi izskatīti izvērtēšanas procesā zem 6. kritērija.

1.5.15. Pētniecības aktivitātes un liela apjoma infrastruktūra
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Ievērojot to, ka ES finansējums piešķirts pētniecības aktivitātēm saskaņā ar Horizon2020 –
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu (2014 – 2020)5, LIFE projekta ietvaros iespējams veikt
ierobežotus pētījumus, kas vērsti uz projekta pamatā esošu zināšanu bāzes uzlabošanu un
veicināšanu. Pētījums stingri jāierobežo un tam jābūt būtiskā mērā saistītam ar projekta mērķiem,
un iesniedzējam detalizēti jāizskaidro, kā pareiza projekta īstenošana balstās uz šīm pētniecības
aktivitātēm, norādot, ka esošais zinātniskais pamatojums ir nepietiekams, un kā papildu zināšanas
tiks izmantotas projekta aktivitāšu īstenošanai. Šādā gadījumā zinātniskās publikācijas tiek
uzskatītas par svarīgiem projekta produktiem (deliverables).
Projekti veltīti liela apjoma infrastruktūras celtniecībai neatbilst LIFE programmas uzdevumiem
un tāpēc nav attiecināmi. Šādai celtniecībai paredzēti projekti par tādiem tiek uzskatīti, ja projekta
izmaksas vienai infrastruktūras vienībai pārsniedz 500 000 EUR. “Viena infrastruktūras vienība”
ietver visus elementus, kas aprakstīti formā F4a, un saistīti, lai nodrošinātu infrastruktūras
investīciju darbību (piemēram, eko cauruļvads tiltam, aizsprostiem). Šādu summu izņēmuma
gadījumos var apstiprināt, ja ir iesniegts pilns tehniskais raksturojums, pierādot šīs infrastruktūras
nepieciešamību, lai nodrošinātu efektīvu projekta mērķu sasniegšanu pēc LIFE Regulas 14., 15.,
un 16. panta.

1.5.16. Kopdarbība ar citām ES finansējuma programmām
Saskaņā ar LIFE Regulas 8. pantu, LIFE programmas atbalstītajām aktivitātēm jānodrošina saskaņa
un sinerģija, un to ietvaros jāizvairās no pārklāšanās ar citām Savienības finansējuma programmām.
Konkrēti, Līgumslēdzēja iestādei un dalībvalstīm jānodrošina koordinācija ar Eiropas Reģionālās
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un Horizon2020.
LIFE programma atbalsta ar vidi un klimatu saistīto Horizon2020 projektu turpinājumu un rezultātu
izmantošanu. Attiecīgi, tiek piedāvāts līdzfinansējums projektiem, kam ir skaidri vides vai klimata
apstākļu uzlabošanas mērķi, un kas nodrošina sinerģiju starp LIFE programmu un Horizon2020.
Ibūtiski, ka pirms pieteikuma iesniegšanas Līgumslēdzējai iestādei saņēmēji rūpīgi pārbauda, vai
projekta ietvaros ierosinātās aktivitātes praksē varētu tikt vai tiek finansētas no citiem ES
fondiem.
Saņēmējiem jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par jebkādu saistītu finansējumu, ko tie saņem no ES
budžeta, kā arī jebkādu attiecīgā brīža ES budžeta finansējuma pielietojumu. Saņēmējiem
jāpārliecinās arī, ka viņi nesaņem darbības subsīdijas no LIFE (vai citām ES programmām), kā
rezultātā varētu tikt piešķirts dubults finansējums.
Ja tas netiek paziņots attiecīgajā formā A7, tad ļoti iespējams, ka projekta pieteikums netiek
pieņemts izskatīšanai.

5

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka
pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014. – 2020.gads) dalības un rezultātu
izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OJ L 347, 20.12.2013., 81.p.)
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Jāņem vērā, ka šis ir būtisks jautājums, jo iepriekšējā pieredze rāda, ka pieaudzis līdzīgu un
arī vienādu projekta pieteikumu skaits, kas ir iesniegts vairākās programmās. Līdz ar to
Līgumslēdzējas iestādes vairākkārtīgi pārbauda visus pieteikumus, lai novērstu šādu
iespējamību. Ja projekta iesniedzējs nemin savā pieteikumā, ka noteiktais projekta
pieteikums ir iesniegts vairākās programmās, tad sekas tam var būt ļoti nopietnas.
Papildinājumā, projekta pārskatīšanas fāzē atbildīgajai valsts iestādei varētu tikt prasīts, kādā veidā
tiks nodrošināta koordinēšana un papildus investīcijas LIFE finansējumam no citu ES programmu
fondiem.
1.5.17. Pieteikumi, kas balstīti uz iepriekšējo gadu LIFE projektiem
Ja pieteikuma iesniedzējs paredz turpināt projektu, kas ir izstrādāts un atbalstīts no LIFE
programmas jau iepriekš, viņam ir obligāti jāapraksta nākošā projekta fāze formā A7, kā šis jaunais
projekts papildinās jau iepriekš sasniegtos projektu rezultātus. Iesniedzējam arī jāaizpilda forma
B6 par ilgtspējības nodrošinājumu un jāpaskaidro, kā turpmākā projekta darbība tiks nodrošināta
ne tikai ar LIFE līdzfinansējumu, bet no citiem finanšu avotiem. Aizpildot C formas, pieteikuma
iesniedzējam ir skaidri jānorāda, kā katra aktivitāte pārņems iepriekšējā projekta pieredzi un
rezultātus un kā tā tiks papildināta un izstrādāta jaunajā projekta pieteikumā.
Pieteikumu iesniedzējiem ir jāpierāda, ka viņi ir ņēmuši vērā arī citus LIFE projektus, kam ir līdzīgi
darba uzdevumi. Viņiem ir jāpaskaidro kā projekta pieteikums tiek veidots un kā tas atšķiras no
citiem projektiem, kā tas tiks koordinēts starp citiem līdzīgiem projektiem, ja šie projekti joprojām
tiek ieviesti.
Pieteikumu izvērtēšanas procesā šie aspekti tiks rūpīgi pārbaudīti. Ja netiks sniegti skaidri apraksti
šajā jautājumā, tas radīs negatīvu ietekmi uz kopējo punktu skaitu.
1.5.18. Kvantitatīvie vides ieguvumi un klimata pasākumi
Pieteikumā uzlabotā projektu ieviešana/priekšrocības, piedāvātie risinājumi, kas ir iestrādāti
jaunajos pieteikumos, ir jāpapildina ar kvantitatīvajiem rādītājiem no vides ieguvumu aspekta. Ir
skaidri jānorāda esošā datu/pētījumu bāze un pastāvošie daudzumi. Vides ieguvumiem jābūt
norādītiem projekta dzīves cikla laikā, kur tie ir saistīti un tiem jābūt pietiekami ambicioziem,
nozīmīgiem kā arī ticamiem. Līdz ar to ir jānodrošina secība starp vides ieguvumiem, kas aprakstīti
attiecīgajās pieteikuma formās un tiem jābūt iekļautiem indikatoru tabulā.
Vairāk informācijas par katru prioritāro jomu meklēt 2. nodaļā.
1.5.19. Vairāku projektu ar līdzīgiem/vienādiem mērķiem koordinēšana
Izvērtējot iepriekšējo pieredzi, daudzi projektu pieteikumi ir paredzēti vienādu vai līdzīgu mērķu
sasniegšanai, bieži gadās, ka pat vienā ES dalībvalstī ir vairāki šādi pieteikumi.
Lai izvairītos no šādas situācijas, stingri ieteicams projektu pieteicējiem konsultēties ar Nacionālo
kontaktpunktu
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm,
lai
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pārliecinātos, vai tēma, ko tiek plānots ieviest, nav izvirzīta arī kādā citā pieteikumā. Šādos
gadījumos projekta pieteicējiem ir ieteicams apvienoties vienā projektā, lai izvairītos no tēmu
pārklāšanās un palielinātu sinerģiju.
1.6. Oglekļa izmešu samazināšana un Zaļais iepirkums
Projekta pieteicējiem jāskaidro, kā iecerēts nodrošināt, ka projekta “oglekļa ietekme” saglabājas tik
zema, cik tas saprātīgi iespējams. Sīkāka informācija par iecerētajiem centieniem CO2 emisiju
samazināšanai projekta īstenošanas laikā jāiekļauj projekta aprakstā. Taču jums jāapzinās, ka ar
siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju kompensāciju saistītās izmaksas netiks uzskatītas par
attiecināmām.
Visiem LIFE projektiem ir jāpiemēro zaļā iepirkuma procedūra, kad tiek izvēlēti ārējie pakalpojumi
un piegādātāji. Pieteikumā ir jāiekļauj skaidrs un detāls mehānisms, kā tiks veikts zaļais iepirkums
visiem projekta saņēmējiem. Tas sniegs papildus punktus izvērtēšanas procesā zem 7. kritērija.
1.7. Personas datu aizsardzības klauzula
Reizē ar jūsu pieteikumu iesniegtie personas dati, konkrēti, vārds, adrese un cita kontaktinformācija
par saņēmējiem un līdzfinansētājiem, tiks ievietota datubāzē ar nosaukumu ESAP, kas tiks padarīta
pieejama ES iestādēm un aģentūrām, kā arī ārējo vērtētāju grupai, kurai ir saistošs
konfidencialitātes līgums. ESAP tiek izmantota tikai LIFE pieteikumu vērtēšanas vadīšanai.
Tie paši personas dati par veiksmīgi īstenotiem projektiem tiks nodoti citai datubāzei ar nosaukumu
BUTLER, kas būs pieejama ES iestādēm un aģentūrām, kā arī ārējai novērotāju grupai, kurai ir
saistošs konfidencialitātes līgums. BUTLER tiek izmantota tikai LIFE projektu vadīšanai.
Katra projekta kopsavilkums, ieskaitot koordinējošā saņēmēja vārdu un kontaktinformāciju, tiks
ievietots LIFE tīmekļa vietnē un padarīts pieejams sabiedrībai. Noteiktā brīdī koordinējošais
saņēmējs tiks aicināts pārbaudīt šī kopsavilkuma pareizību.
Arī veiksmīgo saņēmēju un attiecīgo, atlasītajiem projektiem piešķirto summu saraksts tiks
ievietots publiski pieejamā datubāzē, kuras nosaukums ir Finanšu pārredzamības sistēma.6
Līgumslēdzēja iestāde vai tās uzņēmēji var izmantot arī to iesniedzēju personas datus, kuri nav
saņēmuši atbalstu, lai sekotu līdzi turpmākajām darbībām saistībā ar nākotnē paredzētajiem
pieteikumiem.
Visā šajā procesā Līgumslēdzēja iestāde un tās apakšuzņēmēji ievēros Eiropas Parlamenta un
Padomes 2000.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
Jums būs tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem datiem par jums un pieprasīt korekcijas.
Pieteikuma iesniegšana nozīmē, ka jūs piekrītat, ka tajā iekļautie personas dati būs pieejami iepriekš
aprakstītajā veidā. Tie netiks izmantoti nekādā citādā veidā un nekādiem citiem nolūkiem, kā vien
iepriekš aprakstītajiem.
6

Finanšu pārredzamības sistēma (FTS) – Eiropas Komisija
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2. LIFE Klimata pasākumi
2.1. Kas ir LIFE Klimata pasākumi?
LIFE Klimata pasākumi vērsti konkrēti uz to, lai izpildītu šādus vispārīgos mērķus, kā norādīts
LIFE programmas 3.pantā:
• sniegtu ieguldījumu pārejā uz resursu efektīvu, klimata ziņā elastīgāku ekonomiku ar zemu
oglekļa emisiju līmeni;
• uzlabotu Savienības klimata politikas un tiesību aktu izstrādāšanu, ieviešanu un
īstenošanu;
• darbotos kā katalizators un veicinātu klimata mērķu integrāciju un izlīdzināšanu citās
Savienības politikās un valsts un privātā sektora praksē;
• atbalstītu labāku klimata pārvaldību visos līmeņos, ieskaitot labāku pilsoniskās
sabiedrības, NVO un vietējo aktīvistu iesaisti.
Eiropas Savienības vides un klimata politika un tiesību akti snieguši būtisku ieguldījumu, lai
pievērstos klimata pārmaiņu problēmām. Tomēr svarīgākās problēmas saglabājas joprojām, un, ja
tās netiks risinātas, Eiropa izjutīs būtiskas sekas. Lai paaugstinātu ar klimatu saistīto mērķu
integrāciju dalībvalstu prakses pastiprināšanu, risinātu jautājumu par nevienmērīgu un neatbilstošu
ar klimatu saistītu tiesību aktu ieviešanu dalībvalstīs un ievērojami uzlabotu zināšanas par klimatu
un attiecīgo politikas mērķu izplatību un popularizēšanu, nepieciešama konkrēta pieeja.7
Šajā pieteikumu iesniegšanas aicinājumā ietvertajiem projektiem jāatbalsta ES klimata politikas
īstenošana un jāsagatavo ES klimata pasākumu izaicinājumiem, kas gaidāmi tuvāko gadu un
desmitgadu laikā. Komisijas 2011. gada 15. decembra Paziņojumā ar nosaukumu “Ceļvedis
virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni 2050.gadā” (“Ceļvedis
2050”) apliecināts, ka jaunu pieeju testēšana klimata pārmaiņu mazināšanai ceļā uz ekonomiku ar
zemu oglekļa emisiju līmeni būs būtiska arī turpmāk. Jānodrošina arī, ka efektīva pielāgošanās
klimata pārmaiņām kā Savienības starpnozaru prioritāte tiek apstiprināta Komisijas Paziņojumā
“ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām”.8 Pamatiniciatīva “Resursu efektīva Eiropa”
atbalsta pāreju uz resursu efektīvu un klimata ziņā elastīgāku ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju
līmeni, lai tādējādi panāktu ilgtspējīgu izaugsmi, nodrošinot ilgtermiņa pamatu pasākumiem
daudzās politikas jomās, tajā skaitā klimata pārmaiņās un enerģētikā. Turklāt uzlabota pārvaldība,
sevišķi – veicinot izpratni un iesaistot ieinteresētās puses, ir būtiska ar vidi saistīto mērķu
sasniegšanā.
Tādēļ Klimata pasākumu apakšprogrammai nepieciešami projekti, kas sniegtu ieguldījumu kādā
no šīm trijām prioritārajām jomām:
• Klimata pārmaiņu mazināšana,
• Pielāgošanās klimata pārmaiņām,
• Klimata pārvaldība un informācija.
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Ja vien iespējams, projektu iesniedzēji tiek aicināti iesniegt projektus, kas nodrošina ieguldījumu
vairāk nekā vienā no šīm prioritārajām jomām un kuros iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.9
Tomēr projektu ietvaros jāizvēlas, kurā prioritārajā jomā projekts sniedz vislielāko ieguldījumu un
tas attiecīgi jānorāda pieteikumā.
Sinerģijai ar citām vides un klimata politikām jābūt centrālajai pielāgošanās projektu tēmai,
piemēram, jāveicina pielāgošanās klimata pārmaiņām un bioloģiskai daudzveidībai, kad vien tas
nepieciešams. LIFE Regula un, mazākā mērā, ES Pielāgošanās stratēģija, izceļ uz ekosistēmām
balstītas pielāgošanās pieejas. Tā kā šī pieeja skaidri rada sinerģiju un vairākus citus ieguvumus,
iesniedzējiem jānosaka, vai viņu pieteikums no sākotnējās koncepcijas un dizaina ir virzīts uz
pielāgošanos klimata pārmaiņām vai dabas aizsardzībai, un attiecīgi jāpiesakās noteiktā LIFE
programmas jomā. Kā piemēram, pieteikumi, kas saistīti ar mitrāju atjaunošanu, krasta pārveidi vai
upju palieņu atjaunošanu. Projekti urbānās zonās var arī veicināt sinerģiju starp pielāgošanās
klimata pārmaiņām un pārmaiņu mazināšanu, kā arī papildus vides politikai. Piemēram, pieteikumi,
kas izstrādā ēku termālo izolāciju, zaļo infrastruktūru un veicina ūdens taupīšanu.
LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu izstrādātajiem risinājumiem, metodēm un
pieejām jābūt atbilstošām, lai tās varētu izmantot un atbalstīt citas Savienības finansēšanas
programmas, kā arī attiecīgajos gadījumos privātās investīcijas un finanšu instrumentus.
Lai optimizētu LIFE Programmas resursu izmantošanu, jāstiprina sinerģija starp LIFE Vides
apakšprogrammas pasākumiem, sevišķi tiem, kas paredzēti bioloģiskās daudzveidības
aizsardzībai, un LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas klimata pārmaiņu mazināšanas
un pielāgošanās pasākumiem, kas vērsti uz mežiem un augsni, ūdens trūkumu un sausumu, kā arī
plūdu risku vadību.1011 Projekti vienā prioritārajā jomā, kas varētu pasliktināt vides vai klimata
mērķus citā prioritārajā jomā, netiks finansēti, ja šī ietekme netiks skaidri paskaidrota un pamatota
pieteikumā un ja attiecīgi netiks pareizi plānotas iespējamās alternatīvas, ietekmes mazināšanas un
pielāgošanās pasākumi.
Ar iepriekšējām LIFE programmām saistītā pieredze akcentējusi nepieciešamību veltīt pūles
konkrētām vides un klimata politikas prioritātēm un darbības jomām. Šīs tematiskās prioritātes
nedrīkst būt vispusīgas, lai ļautu iesniedzējiem iesniegt pieteikumus citās jomās un iekļaut jaunas
idejas, lai reaģētu uz jauniem izaicinājumiem.12 Tematiskās prioritātes un projekta tēmas nav
paredzētas kā daļa no pasākumu dotācijām, kas tiek īstenotas LIFE Klimata pasākumu
apakšprogrammas ietvaros. Tomēr, atbilstoši LIFE Regulas vispārīgajam mērķim, iesniedzēji tiek
īpaši mudināti projekta pieteikumos pievērsties konkrētiem klimata izaicinājumiem katrā no trim
prioritārajām jomām, kas aprakstītas zemāk ES politikas prioritāšu formā. Jāņem vērā, ka
šie konkrētie izaicinājumi katru gadu var mainīties.
LIFE programma nav attiecināma uz liela apjoma infrastruktūras būvniecību, tādēļ šādi pieteikumi
netiks atbalstīti.
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2.2. Kas ir Klimata pasākumu projekti?
Saskaņā ar LIFE Regulu, LIFE Klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņu
projektiem jābūt izmēģinājuma, demonstrācijas vai labākās prakses projektiem.
• Izmēģinājuma projekti ir projekti, kuros tiek piemērota tehnoloģija vai metode, kas līdz šim
nav tikusi testēta, un kas ir potenciāli labāks risinājums klimata vai vides problēmām,
salīdzinājumā ar pašreizējo labāko praksi, ar iespēju šo tehnoloģiju vai metodi pielāgot līdzīgām
situācijām plašākā mērogā. Šādi projekti vērsti uz metodes efektivitātes novērtēšanu, uz citu
iesaistīto pušu informēšanu par rezultātiem un viņu pamudināšanu, kad iespējams, izmantot
projekta ietvaros sekmīgi notestētās tehnikas un metodes.
Jāņem vērā, ka zināmas vai pārbaudītas metodes/risinājuma piemērošana citā ģeogrāfiskā reģionā,
kur tas līdz šim nav izmēģināts, netiek uzskatīta par “izmēģinājuma” darbību, bet gan
“demonstrācijas” darbību.
• Demonstrācijas projekti ir projekti, kas ievieš praksē, testē, novērtē un izplata aktivitātes,
metodes vai pieejas, kas ir jaunas vai nezināmas specifiskā projekta kontekstā, piemēram,
ģeogrāfiskā, ekoloģiskā vai socio-ekonomiskā kontekstā, un ko varētu piemērot citur līdzīgos
apstākļos. Veiksmīgs demonstrācijas projekts ir pieejams visām potenciālajām ieinteresētajām
pusēm, un tas vērsts uz citu ieinteresēto pušu mudināšanu izmantot tehniku un metodes, kas
demonstrētas projekta ietvaros. Demonstrācijas projektiem drīzāk sagaidāma augsta ES
pievienotā vērtība, ja tie tiek īstenoti valsts vai transnacionālā līmenī nekā tad, ja tas notiek
vietējā līmenī.
Attiecībā uz demonstrācijas mērogu, projekts jāīsteno tādā tehniskajā līmenī, kas ļauj novērtēt
ierosinātā izmēģinājuma projekta tehnisko un ekonomisko dzīvotspēju plašākā mērogā. Pieteikumā
jābūt pamatotai projekta mēroga izvēlei, ņemot vērā visu iepriekšminēto. Īpaši projektiem, kuru
ietvaros tiek izstrādātas lēmumu atbalsta sistēmas, plānošanas rīki vai tamlīdzīgi, jābūt konkrētai
projekta aktivitātei, ar ko tiek īstenots rīks, lai demonstrētu tā tehnisko un ekonomisko dzīvotspēju
un būtu iespējams veikt salīdzinājumu ar sākotnējo situāciju.
Jāņem vērā, ka izveidotas labākās prakses aktivitātes/metodoloģijas izmantošana noteiktā
ģeogrāfiskā reģionā, kur tas nav izmantots iepriekš, tiek uzskatīta par “labākās prakses”
aktivitāti.
• Labākās prakses projekti ir tādi projekti, kas piemēro atbilstošas, izmaksu efektīvas un šībrīža
modernākās(state-of-the-art) metodes, tehnoloģijas un pieejas, ņemot vērā projekta specifisko
kontekstu. Tām jābūt pieejamām pārņemšanai visām potenciāli ieinteresētajām pusēm ar
skaidrām norādēm, kā tās īstenojamas.
• Informācijas, izpratnes un izplatīšanas projekti ir tādi projekti, kas īpaši vērsti uz informēšanu,
saziņu un izpratnes veicināšanu par tēmām, kas iekļautas Vides un Klimata pasākumu
apakšprogrammās. Specifiski, Klimata pasākumu apakšprogrammā tiem jābūt vērstiem uz
vienu vai vairākiem vispārīgajiem mērķiem Klimata Pārvaldības un Informācijas prioritārajā
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jomā, saskaņā ar LIFE Regulas 16.pantu. Tiek īpaši atbalstīti projekti, kas vērsti uz klimata
pārvaldības un kapacitātes veicināšanas uzlabošanu.

Visiem projektiem jāsniedz ieguldījums LIFE programmas vispārīgajos mērķos atbilstoši LIFE
Regulas 1.pantam. Tas nozīmē, ka projekta demonstrētajām klimata priekšrocībām skaidri jāietver
paredzētā izmantošana un potenciālā ietekme uz zemu emisiju daudzuma un klimata ziņā
elastīgākas sabiedrības un/vai klimata mērķu integrāciju sabiedrībā un privātajā sektorā
sasniegšanu.
Lai nodrošinātu nepieciešamo ES pievienoto vērtību, galvenā projekta rezultātu un/vai gūto atziņu
uzraudzība, vērtēšana un aktīva izplatīšana ir projekta un tam sekojošo darbību neatņemama
sastāvdaļa.

2.3. Prioritārā joma: Klimata pārmaiņu mazināšana
2.3.1. Vispārīgā darbības joma un mērķi
Jomai Klimata pārmaiņu mazināšana jāsniedz ieguldījums pārejai uz klimata ziņā elastīgāku
ekonomiku ar zemu emisiju līmeni. Jaunu pieeju testēšana klimata pārmaiņu mazināšanai būs viens
no pamata aspektiem šīs pārejas veikšanai.
Klimata pārmaiņu mazināšanas prioritārajā jomā ir šādi konkrēti mērķi, kas noteikti LIFE Regulas
14. pantā:
• veicināt Savienības klimata pārmaiņu mazināšanas politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu,
tostarp iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot politikas
vai pārvaldības pieejas kā arī paraugpraksi un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai;
• uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu efektīvas klimata
pārmaiņu mazināšanas darbības un pasākumus, un lai uzlabotu spēju izmantot šādas zināšanas
praksē;
• atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšanas
stratēģijas un rīcības plānus vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī;
• veicināt inovatīvu klimata pārmaiņu mazināšanas tehnoloģiju, sistēmu, metožu un instrumentu
izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai, tālāknodošanai vai integrēšanai.
2.3.2. Sasaiste ar ES klimata politikas mērķiem
Klimata pārmaiņu mazināšanai jāveicina pāreja uz klimata ziņā elastīgāku ekonomiku ar zemu
emisiju līmeni, sasniedzot ES uzdevumu samazināt par vismaz 40% siltumnīcefektu izraisošo gāzu
emisijas līdz 2030. gadam(salīdzinājumā ar 1990.gada rādītājiem), kā arī sasniegt atjaunojamās
enerģijas un energoefektivitātes mērķus vismaz 27% apmērā..
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Savienības politika attiecībā uz SEG emisiju samazināšanu fokusēta galvenokārt uz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atjaunojamo enerģiju
Energoefektivitāti
Emisiju tirdzniecības sistēmu
Enerģiju un SEG intensīvu industrijas ražošanu
Zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību(ZIZIMM)
Dabiskā oglekļa rezervuāru aizsardzību
Transportu un degvielu
Fluoru saturošo gāzi un ozona slāni noārdošām vielām
Oglekļa savākšanu, glabāšanu un izmantošanu13
Dalībvalstu centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu
SEG uzraudzīšanu un ziņošanu

2.3.3. ES politikas prioritātes 2017.gadam
Šajā uzsaukumā īpaši tiks atbalstīti projekta pieteikumi sekojošās jomās:
• Energoietilpīga ražošana un industrijas
• Fluorētās SEG
• Zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (ZIZIMM)
Turklāt piedāvājumi, kuru mērķis ir izmēģināt vai demonstrēt tehniskos risinājumus, kas paredzēti
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, izmantojot ekoloģiskas inovācijas, aprites ekonomiku
un citus līdzekļus, tiek veicināti, lai radītu tirgum gatavus projektus. Šādiem piedāvājumiem
jābalstās uz vislabākajām pieejamām tehnoloģijām un jāveicina tehnoloģiju gatavības līmeņus
rūpnieciskā un komerciālā kontekstā. Industrializācija un komercializācija var tikt uzsākta jau LIFE
projekta laikā, to balstot uz skaidru biznesa stratēģiju, piemēram, attīstot biznesa modeli, ,
ieguldījumu un tirgus analīzi. Šādiem piedāvājumiem turklāt jāietver detalizēta atkārtojamības un
pārnesamības stratēģija ar atbilstošām darbībām. Pamatota biznesa plāna un atkārtojamības un
pārnesamības
plāni
ir
obligāti
sasniedzamie
tirgum
gatavo
projektu
galaprodukti(deliverables).Papildus informācija par tirgum gataviem projektiem sniegta Vadlīnijās
projekta pieteicējiem 2017. gadam: LIFE Vides un resursu efektivitāte, 2.3.1. nodaļā.

1. Energoietilpīgas nozares
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus ES klimata un enerģētikas jomā laika posmam līdz 2030. gadam un
sniegtu ieguldījumu “zema oglekļa dioksīda emisiju līmeņa ceļvedis laika posmam līdz 2050.
gadam” ieviešanā, nepieciešami vērā ņemami ieguldījumi industriāla līmeņa inovācijās un
demonstrācijas ražotnēs.
LIFE programmā tiek atbalstīta zema oglekļa izmešu līmeņa ražošanas un apstrādes risinājumu
attīstība un ieviešana. Tas nepieciešams ES industriju konkurētspējas nodrošināšanai un vienlaikus
13

Oglekļa savākšanas un uzglabāšanas infrastruktūras būvniecība netiek uzskatīta par atbalstāmu LIFE
programmas ietvaros, tā īstenojama citu ES programmu ietvaros (piemēram, NER300 programma)
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klimata mērķu sasniegšanai. Tiek sagaidīti pieteikumi, kas īpaši vērsti uz energointensīvām
industrijām(EIN), īpaši tādām nozarēm, kurām ir īpaši augsti oglekļa noplūžu riski. Īpaši tiks
atbalstīti tādi pieteikumi, kuros paredzēta inovatīvu un izmaksu efektīvu tehnoloģiju un procesu
attīstīšana un demonstrēšana, ar mērķi samazināt SEG izmešu intensitāti ražošanas un apstrādes
nozarēs.
Šo projektu pieteicēji aicināti apsvērt šādas svarīgas iezīmes:
•

•

•

•

•

•

EIN pieteikumiem būtu jābūt vērstiem uz inovatīvu risinājumu projektēšanu, izstrādi un
ieviešanu galvenokārt demonstrācijas programmu ietvaros ar ilgtermiņa ietekmi, iekļaujot
arī faktiskas ražošanas vides. Projektiem būtu jāveido ekonomiski dzīvotspējīgus
risinājumus, procesus un tehnoloģijas, jaunus izejmateriālus, kas veicina specifisku SEG
izmešu ievērojamu samazinājumu14, kā arī jāatzīmē, ka SEG izmešu samazinājumam
nevajadzētu būt sasniegtam vienīgi ar degvielas vai kurināmā nomaiņu.
Paredzēts, ka aktivitātes tiks uzsāktas 4.–5. Tehnoloģiju gatavības līmeņos un tiks vērstas
uz 8.-9. līmeņa sasniegšanu.15 Sagaidāms, ka šīs darbības vadīs nozares ar partneru un
tehnoloģiju nodrošinātāju atbalstu.
Pieteikumiem atļauts pievērsties vairākiem risinājumiem un procesiem ar potenciāli plaši
izplatāmiem pielietojumiem, kā arī apvienot dažādas tehnoloģijas un procesus vairākos
sektoros. Sadarbība starp rūpnieciskajiem sektoriem tiek veicināta, un iesniedzējiem, ja
iespējams, jāmeklē dažādas sadarbības iespējas, tajā skaitā iespējas iegūt līdzekļus no
attiecīgi nacionālo/reģionālo pētījumu, inovāciju vai klimata programmām un/vai
kumulatīvo finansējumu.
Iesniedzējiem jāmeklē papildinājumi ar citiem projektiem, īpaši, bet ne tikai, attiecībā uz
Horizon2020 projektu rezultātu izmantošanu. Pieteicēji aicināti ievērot, ka papildpunkti
par ES projektu rezultātu izmantošanu tiks piešķirti tikai tādā gadījumā, ja projekta
pieteikumā tiks iekļauts īss, bet detalizēts šo rezultātu apraksts un skaidrojums par to
izmantošanu LIFE projektā.
Atsevišķa darbība jāparedz izstrādāto tehnoloģiju pārnesamības sektora ietvaros
nodrošināšanā, kā arī, ja iespējams, saistībā ar citiem sektoriem. Paredzams, ka projekti
pārnesīs risinājumus un tehnoloģijas vai uzlabos piegādātāju inovācijas energoietilpīgās
nozarēs.
Projektiem jāuzlabo Eiropas rūpnieciskā līderība modernā ražošanā un apstrādē, un
jāveicina nodarbinātība, īpaši nelielos un vidējos uzņēmumos, un jāpaplašina tirgus
iespējas šajā jomā.

2. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes
Fluorogļūdeņraži(HFCs) un citas fluorētās siltumnīcefekta gāzes neietekmē ozona slāni, taču ir
spēcīgas klimata gāzes, tāpēc to izmantošana stingri jāsamazina. Tāpēc Regula (ES) 517/2014 par
fluorētām siltumnīcefekta gāzēm ietver arī tā saucamo fluorogļūdeņražu samazināšanu par 80%
Vislabākās pieejamās tehnikas ir definētas attiecīgajos Vislabākās pieejamās tehnoloģijas uzziņu
dokumentos un atbilst Lēmumam par līmeņatzīmēm. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
15
Skatīt Apvārsnis 2020 Darbības programmu 2016.–2017., 20. Pielikumi, G sadaļa:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617annexga_en.pdf
14
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līdz 2030. gadam. 2016.gadā tika noslēgta vienošanās Monreālas Protokola ietvaros(“Kigali
Grozījumi”) par HFC globālu samazināšanu.
Šo projektu pieteicēji aicināti apsvērt šādas svarīgas iezīmes:Piemērotu alternatīvu pieejamība:
Lielākajā daļā sektoru, kuros izmanto fluorogļūdeņražus, mūsdienās ir pieejamas alternatīvas,
dažās izmantošanas jomās tomēr vēl joprojām ir steidzami nepieciešamas inovācijas un/vai
piemērotības demonstrācijas (drošība, izmaksas, energoefektivitāte, atbilstība mērķim) vai
klimatam draudzīgas alternatīvas. Citām fluorētajām gāzēm, piemēram, sēra heksafluorīdam (SF6),
slāpekļa trifluoram (NF3), perfluorogļūdeņražiem ir ļoti augstas klimatu sildošas īpašības (līdz pat
23 000 reižu vairāk nekā CO2), tāpēc jautājums par piemērotu alternatīvu atrašanu ir ļoti būtisks.
Demonstrācijas, izmēģinājuma vai labākās prakses projekti, kas parāda Globālās sasilšanas
potenciāla alternatīvas fluorētajām gāzēm, jāvirza šādos sektoros:
•
•
•
•
•
•
•

Dozējošie inhalatori – inhalatori astmas slimniekiem;
Gaisa kondicionēšanas un sasaldēšanas iekārtas augstās vides temperatūrās;
Organiskie Rankina cikli;
Siltuma sūkņi;
Sistēmas dizaina uzlabošana, lai risinātu uzliesmošanas / spiediena problēmas, lai veicinātu
dabisko saldētāju lietošanu (piemēram, ogļūdeņradis, CO2) jebkura veida fluorētajai gāzei,
izmantojot iekārtas.
SF6 izmantošana elektroniskajā sadales iekārtā, īpaši primārajā vidējā spriegumā un augstā
spriegumā;
Fluorētās gāzes (SF6, NF3, PFC utt.), kas tiek izmantotas ražošanas procesā, piemēram,
elektronikas nozarē (pusnovadītāji, fotoelementi) un citi izmantošanas veidi, kas rada
emisijas (lidaparāti, militārā joma, ražošanas procesi);

Standartu noteiktie šķēršļi: Cits būtisks šķērslis fluorēto gāzu klimatam draudzīgu alternatīvu
izmantošanai ir standarti saldēšanas un gaisa kondicionēšanas jomā. Būtisks trūkums ir tāds, ka
informācija par riska pārvaldības un samazināšanas pieejām uzliesmojošiem aukstumaģentiem,
īpaši ogļūdeņražiem nav pieejama attiecīgajām iestādēm, kas izdod standartus.
Demonstrācijas, izmēģinājuma vai labākās prakses projektiem jādemonstrē, kā uzliesmojošu
aukstumaģentu, īpaši ogļūdeņražu riski tiek samazināti tā uzbūvē un kā iekārtas tiek izmantotas, lai
maksimāli palielinātu aukstumaģentu izmaksu apmēru bez drošības apdraudējuma. Risku
samazināšanai jābalstās uz objektīviem datiem. Tas var attiekties uz esošās informācijas un
pētījumu iesaisti, kā arī jauniem papildu laboratoriskiem un lauka pētījumiem, kas ir standartu
noteikšanas pamatā un esošo standartu komiteju darba pamatā.
3. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (LULUCF jeb
ZIZIMM)
2016.gada jūlijā EK pievienoja SEG emisiju samazināšanu un piesaisti ZIZIMM sektorā 2030
klimata vispārējā regulējumā. Dalībvalstīm jānodrošina lai novērotie SEG izmeši un to piesaiste
saglabājas sabalansēti, un lai kopumā ZIZIMM sektorā nebūtu pozitīva izmešu bilance. Tiek
uzsvērts platību datu(īpaši jau esošo ES un nacionālo datu kopumu un sistēmu) izmantojums, lai
identificētu zemes izmantošanu un zemes izmantošanas maiņas, kā arī tiek papildināti esošie ES
mēroga ZIZIMM uzskaites noteikumi (Lēmums Nr.529/2013/EU, spēkā līdz 2020.g.)
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Būtisks izaicinājums šajā nozarē aizvien ir stabilu datu apkopošana par oglekļa daudzumu mežos
un augsnē, kā arī stabilu, pārredzamu, ES un globālā līmenī piemērojamu noteikumu izstrāde.
Izaicinājums ir arīdzan atbalsts un pamudinājums ieviest pasākumus, kas nodrošinās, ka ES veicina
Parīzes Līguma mērķu izpildi. Šiem pasākumiem būtu jātiek ieviestiem tā, lai nekaitētu pārtikas
ražošanai, kā arī izlīdzinātu antropogēno izmešu un izmešu piesaisti līdz 2050.gadam, tai pat laikā
saglabājot un uzlabojot gan dabiskās oglekļa piesaistes vietas (carbon sinks), gan rezervuārus
(carbon storage). Šajā nolūkā jātestē un jāīsteno inovatīvi risinājumi, sevišķi ņemot vērā to
atkārtojamību un tālāk nododamību reģionos un dalībvalstīs.
Turklāt LIFE programma atbalstīs projektus, kas pievērsīsies klimata pārmaiņu problēmām, kas
saistītas ar dažādu formu augsnes degradāciju. Lai īstenotu labāku lauksaimniecības praksi, ir
lielāka uzmanība jāvelta oglekļa uzglabāšanas palielināšanas potenciālam un spējai izlīdzināt
organisko vielu saturu augsnē. Vairāk jāpievēršas organisko vielu satura augsnē palielināšanas un
oglekļa uzglabāšanas pasākumu ietekmei, un vairāk uzmanības jāvelta saistītajai novērošanai.
Ņemot vērā palielināto pieprasījumu pēc atjaunojamās elektroenerģijas un notiekošās debates par
pretrunām starp zemes izmantošanu pārtikas, bioenerģijas un/vai biomateriālu ieguvei, ir svarīgi
nodrošināt, ka biomasa tiek ražota un izmantot ilgtspējīgi un efektīvi attiecībā uz visu tās dzīves
ciklu, lai līdz minimumam samazinātu vai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi un klimatu, kā
arī attiecībā uz dažādu biomasas kā resursa izmantošanas veidu ekonomisko kontekstu.
Visaptverošs ilgtspējīgas biomasas pieejamības un izmantošanas novērtējums, kas saistīts ar
konkrētiem pasākumiem, ir svarīgs un jāiekļauj projektā. Šādi zemes izmantošanas pasākumi un
novērtējumi veicinātu ekonomikas ar zemu emisiju daudzumu izveidi.
Pieteiktajiem projektiem būtu jābūt atkārtojamiem un tālāk nododamiem citos reģionos un ES
dalībvalstīs (obligāta prasība) un tiks atbalstītas sinerģijas starp vides un klimata pasākumiem, kas
saistīti ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un augsni, ieskaitot to novērošanu. Projektiem it īpaši
jāuzsver sekojošās politikas prioritātes:
Zemes izmantošanas nozare:
• Inovatīva un izmaksu efektīva ainavu un zemes pārvaldības paņēmieni, kas ierobežo vai samazina
emisijas; sevišķi:
- Mitrāju nosusināšanas novēršana vai atjaunošanas pasākumi(piemēram, purvu
nosusināšanas un ugunsgrēku novēršana, mitrāju atjaunošana)
- Stādāmo lauksaimniecības kultūraugu izvēles pielāgošana, īpaši atbalstot šķirnes ar dziļām
sakņu sistēmām
- Lauksaimniecības zemju maiņa uz zālaugu platībām
- Augsekā iekļauto platību paplašināšana un neaizņemtās papuves platību samazināšana
- Biogēnu un mēslošanas līdzekļu lietojuma uzlabošana (piemēram, aršanas/atliekvielu
apsaimniekošana, nitrifikācijas kavētāji, slāpekļa efektivitātes uzlabošana)
- Atbalsts ilgtspējīgai reto/vietējo kultūraugu un dzīvnieku ģenētisko resursu izmantošanai
un saglabāšanai
- Plāni, kas uzlabo augšņu izmantošanu un saglabā zemes oglekļa uzglabāšanas kapacitāti
(piemēram, agro-mežsaimniecība)
- Noplicināto platību atjaunošana
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-

Klimatam draudzīgu kūdras teritoriju apsaimniekošana (piemēram, pāreja uz kultūru
audzēšanu mitrājos)

Siltumnīcefekta gāzu uzskaite no zemes izmantošanas
• Esošo ES un nacionālo datu un datu iegūšanas sistēmu(LUCAs, LPIS/ACS, Copernicus etc.)
izmantošanas uzlabošana, ar mērķi apsekot un novērtēt zemes izmantošanu un zemes izmantošanas
maiņu
• Vietēja, reģionālā un starpreģionu līmeņa projekti, kas zemes resursu apsaimniekotājiem atvieglo
oglekļa krājumu un plūsmu uzraudzību un uzskaiti.
• Projekti, kas uzlabo uzraudzību un saziņu par zālaugu platību zudumu, agrāko un esošo kūdras
platību utt. kā oglekļa glabātuvju degradāciju.
• Oglekļa auditēšanas/nospieduma novērtējuma rīku un ar tiem saistītu marķēšanas un kvalitātes
uzlabošanas shēmu attīstīšana un veicināšana
• Lauksaimniecību zemes izmantošanas analīze un zema izmešu līmeņa metožu ieviešana plašā
ģeogrāfiskā teritorijā, tai skaitā arī zemes izmantošanas kalkulatoru izmantošana
• Projekti, kas atvieglo oglekļa glabāšanas potenciāla uzraudzības vai emisiju glabāšanas
iekļaušanu publiskajā telpiskajā plānojumā.

Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un cietās biomasas izmantošana
• Klimatam draudzīgu mežsaimniecības metožu attīstīšana, ja tās vērstas uz apmežošanu, mežu
atjaunošanu, oglekļa saglabāšanu mežos un mežu apsaimniekošanas uzlabošanu(t.sk. apsekošanu,
retināšanu, augsnes saglabāšanu)
• Projekti, kuru ietvaros tiek izpētīta vietējā vērtību ķēde un atvieglota ražošana ar samazinātu
oglekļa izmešu daudzumu un biomasas transformēšana ilgtermiņa oglekļa glabāšanā (materiālu
aizvietošana).
• Projekti, kuru mērķis ir novērtēt un ieviest oglekļa dzīves cikla plūsmas produkciju un
transformāciju biomasā sabiedrībai svarīgās ekonomikas apstrādes posmos, t.s. kaskādes princips
• Projekti, kuru ietvaros tiek atbalstīta jaunu pieeju pielietošana (piemēram, tipveida pilsētas vai
reģioni) ilgtspējīgai biomasas ražošanai, patērēšanai un pārvaldīšanai ar transformējošu ietekmi
(t.i., ilgstošas izmaiņas rīcībā attiecīgajā mērķa nozarē vai reģionā)
• Biomasas efektīva pārvēršana atjaunojamas enerģijas vai barības avotos, ar mērķi samazināt SEG
izmešus ar alternatīviem izejmateriāliem (demonstrācijas teritorijas, piegādes ķēžu organizācija,
siltuma un enerģijas ražošana, ar papildiespēju ražot arī materiālus)
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• Projekti, kuru ietvaros tiek īstenota mežkopības tehnoloģiju ar zemu oglekļa izmešu līmeni
ieviešana mežsaimniecībā un apvienota valsts un privātā sektora prakse ar transformējošu ietekmi
(t.i., ilgstošas izmaiņas rīcībās attiecīgajās mērķa nozarēs vai reģionos)

2.4. Prioritārā joma “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”

2.4.1. Vispārīgā darbības joma un mērķi
Lai sniegtu ieguldījumu tajās atbalsta darbībās, kas nodrošina paaugstinātu elastību attiecībā uz
klimata pārmaiņām, prioritārajai jomai Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir šādi konkrēti mērķi, kas
noteikti LIFE Regulas 15.pantā:
• veicināt Savienības pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas izstrādi un īstenošanu, tostarp
iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot politikas vai
pārvaldības pieejas, tostarp attiecīgos gadījumos uz ekosistēmām balstītu pieeju, paraugpraksi un
risinājumus attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām;
• uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu efektīvas klimata
pārmaiņu pielāgošanās darbības un pasākumus, prioritāti attiecīgos gadījumos piešķirot tām
darbībām un pasākumiem, kas piemēro uz ekosistēmu balstītu pieeju, un lai uzlabotu spēju izmantot
šādas zināšanas praksē;
• atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņu
pielāgošanās stratēģijām un rīcības plāniem vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī, attiecīgos
gadījumos prioritāti piešķirot uz ekosistēmām balstītām pieejām;
• veicināt inovatīvu klimata pārmaiņu pielāgošanās tehnoloģiju, sistēmu, metožu un rīku izstrādi
un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai, tālāknodošanai vai integrēšanai.

2.4.2. Sasaiste ar ES klimata politikas mērķiem
Klimata pārmaiņas dažādos veidos ietekmē cilvēku veselību, ekosistēmas un ekonomikas, nereti
saistībā ar citiem faktoriem, kā zemes izmantošanas maiņu.
Daudzas ekonomikas nozares ir tieši atkarīgas no klimatiskajiem apstākļiem un jau sastopas ar
klimata pārmaiņu ietekmi tādās jomās, kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, pludmaļu un ziemas
tūrisms, veselības aprūpe un zivsaimniecība. Ietekmei pakļauti arī galveno resursu, piemēram,
enerģijas un ūdens, piegādātāji. Ekosistēmas un to nodrošinātie pakalpojumi cieš no nelabvēlīgām
klimata pārmaiņu ietekmēm, kas veicina bioloģiskās daudzveidības pasliktināšanos un samazina to
spēju aizsargāt pret dabīgi ekstremāliem apstākļiem.
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ES Stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām16 piedāvā pamatprincipus un metodes kā
uzlabot ES gatavību pašreizējiem un nākotnes klimata pārmaiņu efektiem; kā arī atpazīst vajadzību
pēc uzlabotas pieejas finansējumam šo mērķu sasniegšanā. Pielāgošanās politika vairākās Eiropas
valstīs, kā arī globāli, attīstas arvien vairāk, īpaši pēc Parīzes Līguma noslēgšanas, kas izvirza
globālu plānu vispārējās vidējās temperatūras paaugstināšanās novēršanai(samazinot globālo
sasilšanu zem 2°C). Valstu valdības piekritušas veicināt sabiedrību spēju pielāgoties klimata
pārmaiņām; pēdējā laikā attīstījies darbs pilsētvidēs, kas Parīzes Līgumā atzīts par vienu no
svarīgākajiem faktoriem un galvenajiem mērķiem arī ES Pielāgošanās Stratēģijā. Šajā sakarā

2014. gada 19. martā Eiropas Komisija Pilsētu mēru pakta ietvaros uzsāka jaunu pilsētu
pielāgošanās iniciatīvu (‘Pilsētu mēru pielāgošanās’)17. Tā vērsta uz papildu pielāgošanās
pasākuma popularizēšanu pilsētvides kontekstā.
Plašāk par mērķiem un prioritātēm pielāgošanās klimata pārmaiņām kontekstā skaidrots
ES Pielāgošanās Stratēģijā un LIFE Daudzgadu Darba Plānā 2014-2017.gadam.
2.4.3. ES politikas prioritātes 2017. gadam
LIFE finansējums pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķim piešķirs prioritāti projektiem,
kas vērsti uz svarīgākajām starpnozaru, starpreģionālo un/vai pārrobežu problēmu
risināšanu. Tiks veicināti arī projekti ar demonstrācijas un tālāk nododamības potenciālu, kā
arī zaļās infrastruktūras, uz ekosistēmām balstītas pielāgošanās pieejas un inovatīvu
pielāgošanās risinājumu sekmēšanu vērsti projekti. Turklāt Eiropas Savienība sekmēs
pielāgošanos tieši šādās neaizsargātās jomās:
• pārrobežu plūdu riska pārvaldība, uz ES Plūdu Direktīvu balstītu sadarbības līgumu
veicināšana;
• pārrobežu krastu pārvaldība ar uzsvaru uz blīvi apdzīvotiem līdzenumiem un piekrastes
pilsētām;
• pielāgošanās integrācija pilsētas zemju izmantošanas plānošanā, nodrošinot izvietojumu
un dabas resursu pārvaldību;
• ilgtspējīgas un klimata ziņā elastīgākas lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma
nozares;
• ilgtspējīga ūdens resursu pārvaldība; cīņa pret tuksnešošanos un meža ugunsgrēkiem uz
sausumu orientētās teritorijās.
Piedevām, Stratēģija nosaka arī, ka Eiropas Savienība atbalstīs neaizsargātības
novērtēšanas un pielāgošanās stratēģiju izveidi, tajā skaitā pārrobežu.

16
17

Komisijas Paziņojums COM(2013)216 final
Pilsētu mēru pielāgošanās tīmekļa vietne: http://mayors-adapt.eu/
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Aktīvi tiek veicināti projekta pieteikumi, kas vērsti uz pilsētu pielāgošanu. Šajā kontekstā
zemāk norādītās darbības ir piemēri, kas varētu palīdzēt veicināt sasniegt šo svarīgo ES
politikas mērķi:
• vietējo pielāgošanās stratēģiju un rīcības plānu, piemēram, tādu, kas saistīti ar pilsētu
pielāgošanās iniciatīvu (‘Pilsētu mēru pielāgošanās’) un vietējo pašvaldību sadarbību
izstrādāšana un īstenošana;
• projekti, kas paredz zemu oglekļa emisiju līmeni, vienlaikus veicinot klimata pārmaiņu
mazināšanu un pielāgošanos, kā arī dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības
mērķus pilsētu teritorijās;
• inovatīvu pielāgošanās risinājumu izstrāde un ieviešana pilsētu teritorijās, tajā skaitā
ūdenssaimniecības, enerģētikas un būvniecības, kā arī veselības un nozarēs;
• zaļās infrastruktūras18 sekmēšana un attīstība pilsētās, ieskaitot cīņu pret pilsētu siltuma
salas efektu (izmantojot ‘zaļos’ jumtus vai zaļās vides tīklus kā ventilācijas zonas) un/vai
kontrolējot plūdu riskus (izmantojot daudzkārt lietojamās aizturēšanas zonas).

2.5. Prioritārā joma “Klimata pārvaldība un informācija”
2.5.1. Vispārīgā darbības joma un mērķi
Programma LIFE Klimata pārvaldība un informācija vērsta konkrēti uz ES klimata politikas un
tiesību aktu izstrādi un īstenošanu. Finansētajiem projektiem jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību un
kā papildinājumam tiem pasākumiem, ko 2014. – 2020. gadā var finansēt no citu ES fondu
līdzekļiem.
Konkrētie prioritārās jomas Klimata pārvaldība un informācija mērķi, kas noteikti LIFE Regulas
16.pantā, ir:
• veicināt izpratnes veidošanu par klimata jautājumiem, tostarp vairojot sabiedrības un iesaistīto
personu atbalstu Savienības politikas veidošanā klimata jomā, un veicināt zināšanas par ilgtspējīgu
attīstību;
• atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un informācijas izplatīšanu klimata jomā un sekmēt zināšanu
apmaiņu par sekmīgiem risinājumiem un praksi klimata jomā, tostarp veidojot iesaistīto personu
sadarbības platformas un organizējot mācības;
• popularizēt un veicināt Savienības klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un izpildi, tostarp
sekmējot paraugprakses un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;
• veicināt labāku klimata pārvaldību, paplašinot iesaistīto personu, tostarp NVO, iesaistīšanos
politikas apspriešanā un īstenošanā.

18

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm.
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2.5.2. Sasaiste ar ES klimata politikas mērķiem
Pilnīga klimata politikas un tiesību aktu īstenošana ir neizbēgami saistīta ar labākas pārvaldības
sasniegšanu, klimata pasākumu integrāciju citās politikās, uzlabojot ieinteresēto personu
iesaistīšanos un izplatot informāciju.
Tādēļ prioritārās jomas Klimata pārvaldība un informācija ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuros
paredzēts izstrādāt sadarbības platformas un apmainīties pieredzē labākās prakses jomā, lai panāktu
efektīvāku atbilstību, izpildīšanu un integrēšanu, un kuros tiek nodrošināts sabiedrības un
ieinteresēto personu atbalsts Savienības politikas veidošanai.19 Tai jāatbalsta uzlabojumi zināšanu
un labās prakses izplatīšanā klimata tiesību aktu īstenošanas un integrēšanas jomā, izpratnes
veicināšanā un sabiedrības līdzdalībā, kā arī informācijas pieejamībā.
Tiek īpaši atbalstīti projekti, kas palielinās klimata pārvaldību un spēju celšanas aktivitātes, lai
nodrošinātu augstu ietekmi uz sabiedrības uzvedības maiņu. Vienkāršas sabiedrības apziņas
celšanas aktivitātes (kā tīmekļa vietnes izveidošana) netiks atbalstīta. Ja projekta ietvaros
tiek izveidoti rīki vai pētījumi, jāieplāno arīdzam specifiskas darbības šo rīku/pētījumu
izmantošanai projekta norises laikā.

2.5.3. ES politikas prioritātes 2017. gada uzsaukumā
Turpmāk minētās Eiropas politikas prioritātes tiek īpaši veicinātas:
•

•

•

19

Nacionālo klimata un nenerģijas stratēģiju īstenošana (2030.gada vai 2050.gada
stratēģijas). Enerģijas asociācijas kontekstā paredzēts pilnveidot un integrēt klimata un
enerģijas stratēģiju plānošanu, lai nodrošinātu saskaņotību dažādās politikas jomās. Tāpat
Parīzes līgums aicina puses sagatavot stratēģijas laika posmam līdz gadsimta vidum.
Svarīgs šādu stratēģiju sagatavošanas aspekts ir kvantitatīvu prognožu izstrāde un
izmantošana, veidojot un ieviešot rīkus un kvantitatīvas projekcijas, kas palīdzētu
ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem. Pieteikumos būtu jāiekļauj specifiskas
darbības šādu rīku un stratēģiju izmantošanai; atbilstošās situācijās šādu stratēģiju izveide
var arī risināt fundamentālu nozaru pārmaiņu radītos izaicinājumus ceļā uz zemu oglekļa
izmešu ekonomiku, ar mērķi veicināt apzinātību sabiedrībā.
ES ETS darbības novērtējums.Klimata politiku uzlabotai ieviešanai un izstrādei
nepieciešama arī caurskatāmība un atbildība. Tāpēc būtiska ir stingra sistēma, kas seko
progresam, izmantojot uzlabotus uzraudzības un atskaišu mehānismus, tāpat nozīmīga ir
precīza ex-post izvērtēšana attiecībā uz klimata politikas ietekmi. ES ETS funkcionēšanas,
tā ietekmes un mijiedarbības ar enerģijas un citiem politikas instrumentiem izvērtējums
(ex-post) ir nozīmīgs elements, kā arī saistītā viegli pieejamas informācijas un datu
izstrāde. Tāpēc nepieciešami projekti, kas veido plašākus un spēcīgākus ekspertu tīklus un
nodrošina plašāku zināšanu izplatīšanu par emisiju pazīmēm, prognozēm, uzraudzību un
politiku un pasākumu izvērtējumu.
Fluorēto gāzu lietotāju un iekārtu izplatītāju izglītošana un kapacitātes veicināšana.
Attiecībā uz (ES) 517/2014 par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm darbības, kas
paaugstina iekārtu apkalpojošā personāla apmācību par klimatam draudzīgām alternatīvām
veicināšanu (amonjaks, CO2, ogļūdeņraži, HFO), ir būtiskas. Izpratnes veidošanas
kampaņas, kas paredzētas gala lietotājiem un iekārtu izplatīšanas ķēdei (vairumtirgotājiem,
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lielveikaliem, lielu ēku operatoriem) varētu veicināt nepieciešamību organizēt apmācības
un uzlabot labākās prakses principu apmaiņu. Pasniedzēju apmācību programmas varētu
risināt esošās ģeogrāfiskās neatbilstības un ieguldītā darba palielināšanu.
• Projekti, kas veicina patērētāju iespējas izmantot praktiskus degvielas ietaupījumus
automašīnās un furgonos, kā arī ļauj patērētājiem izdarīt informētu izvēli iegādājoties auto
ar zemiem kaitīgo izmešu rādītājiem. Tiek sagaidīts, ka šādos projektos tiks sasniegti
skaidri rezultāti, kas vērtīgi patērētājiem, kā arī īpaši tiks veidots pienesums plašai datu
ieguvei, kas samazinās atšķirību starp patērētāju pieredzi un WLTP tipa atļauto degvielas
patēriņu/CO2 izmešu daudzumu. Projektiem būtu jāaptver plašs mērogs ES; specifiski
vajadzētu iekļaut:
- Informatīvās kampaņas par WLTP un RDE testu ieviešanu;
- Platformas patērētājiem, kur ziņot par faktisko degvielas patēriņu un salīdzināt ar
citiem(piemēram, JRC “Green Driving Tool”20)
- Atbalsts brīvprātīgai datu iegūšanai vai sniegšanai par degvielas patēriņu, ar mērķi
vieglāk identificēt auto ar zemu kaitīgo izmešu līmeni
- Plaša mēroga degvielas patēriņa monitorings ar automašīnās ievietojamu rīku
palīdzību
Šādiem projektiem ideāli būtu jāiekļauj patērētāju organizācijas, autovadītāju asociācijas, vides
grupas, auto nomas kompānijas vai neatkarīgas izpētes organizācijas.
• Klimata politikas monitorings, vērtēšana un ex-post novērtēšana. Koordinācijas platformu
izveide attiecībā uz klimata politikas uzraudzību, vērtēšanu un ex-post novērtējumu, lai
atbalstītu rentablu klimata saglabāšanas darbības izstrādi, gan novēršanas, gan ieviešanas
jomā. Šādiem projektiem jāparedz arī specifiskas ieviešanas darbības..
• Labās prakses un apzinātības veicināšanas aktivitātes vērstas uz pielāgošanos klimata
pārmaiņām. Praktisku un noderīgu pielāgošanās indikatoru un monitoringa sistēmu
attīstība, kā arī lokāla plānošanas līmeņa pielāgošanās klimata pārmaiņām. Papildus, ir
pieteicējiem ir iespēja īstenot projektus, kas īstenos labāko praksi vai veicinās apzinātību,
ja tie vērsti uz ekonomiskās un sociālās ietekmes novērtēšanu, kā arī izmaksu un
pielāgošanas efektivitāti konkrētām darbībām, kas risinātu šādu ietekmi.
• Uzvedības maiņa lokālā vai (starp)reģionālā līmenī, plaša mēroga izmešu samazināšanas
un resursefektivitātes darbības. Projektiem vēlams pievērsties lokālu, reģionālu un
starpreģionālu darbību veidošanai ar mērķi saglabāt oglekļa glabāšanu augsnēs, vietās, kur
augsnes emisijas ir(vai būs) galvenais izmešu avots, veicināt klimatam draudzīgas
aktivitātes, kā arī veicināt izpratni par klimata pārmaiņu mazināšanas aktivitāšu socioekonomiskajiem ieguvumiem(slēgta loka ekonomkas, nodarbinātība vietējās sabiedrībās
u.c.).
Vispārīgam mērķim būtu jābūt tādu paņēmienu un risinājumu izstrādei, ko būtu iespējams
vēlāk atkārtot kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā. Paturot prātā šo mērķi,
projektiem būtu jābūt ne tikai atkārtojamiem plašākā mērogā, bet arī jāizvirza izmaksuefektīvi pielāgošanās rezultāti, kas viegli monitorējami(ievērošanas un klimatam draudzīga
efekta ziņā), vai jārada rīki šāda monitoringa uzlabošanai.
2.5.4. Kā izstrādāt pieteikumu LIFE Klimata pasākumu projektam?
2.5.4.1. Projekta pieteikuma sagatavošanas loģiskie soļi
1. Identificējiet problēmu, kuru projekts vēlas risināt (veidlapa B.2). Iesniedzējiem jāpierāda
problēmas izpratne, detalizēti aprakstot to un kvantificējot pārliecinošā veidā projekta pieteikumā

20

https://green-driving.jrc.ec.europa.eu
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(atkarībā no projekta rakstura un tēmas). Problēmas aprakstam jāietver informācija par
būtiskākajiem problēmas cēloņiem, tās apmēru un nozīmīgumu projekta mērķu kontekstā.
Pieteicējiem jāatceras aprakstīt kā šī problēma ietekmē iesaistītās/ieinteresētās personas;
novērtēšanā tiks izmantota vienīgi tā informācija, kas sniegta pieteikumā, tāpēc īpaši svarīgi sniegt
pietiekami pamatotu un detalizētu problēmas aprakstu, citādi vērtētājiem nebūs iespējams atbilstoši
novērtēt projekta vērtību, vajadzību un izvēlēto darbību efektivitāti. .
Kad problēma ir identificēta, iesniedzējiem jāpārbauda, vai šī problēma ir tieši saistīta ar ES klimata
tiesību aktiem un politiku.
Ieteicams, pārbaudīt informāciju LIFE vietnē, lai uzzinātu, vai šajā pašā jomā nav veikti līdzīgi
projekti. Iesniedzēji var identificēt potenciālo saistību, balstīties uz esošām zināšanām un izmantot
iegūto pieredzi vai risinājumus no jau ieviestiem projektiem un / vai uz pašreizējiem projektiem,
t.i., projekta, kura tematiskā datu bāze vai zināšanu platforma jau ir izstrādāta LIFE projektu
ietvaros, tādējādi iesniedzējiem jāizmanto / jābalstās uz jau izstrādātajiem elementiem, neradot
jaunus.
Projekta piedāvājumā jāietver skaidra un pilnīga pašreizējās (pamata) situācijas analīze attiecībā
uz klimata / vides un sociālajiem izaicinājumiem. Situācija pirms projekta ieviešanas norāda uz
projekta uzsākšanas brīdi. Sākotnējās situācijas apraksts palīdz demonstrēt loģiskās sakarības starp
identificētajām problēmām, to cēloņiem, aktivitātēm un paredzamajiem rezultātiem.
Tāpat sākotnējās situācijas apraksts ir būtisks, lai izvērtētu paredzamo ietekmi un uzraudzītu
projekta progresu. Saistībā ar to sākotnējās situācijas aprakstam būtu jāietver kvantitatīvie un
kvalitatīvie dati, t.i. aptaujas rezultāti, kas norāda civildienesta ierēdņu zināšanu līmeni par plūdu
riskiem utt.
Situācijas aprakstam jāietver skaidra un specifiska informācija par iepriekšējiem un pašreizējiem
projektiem tajā pašā jomā vai citā jomā. Piedāvājumam īpaši jānorāda, kas sasniegts iepriekš un /
vai pašlaik un kāda ir piedāvājuma pievienotā vērtība, salīdzinot ar pašreizējiem un / vai
iepriekšējiem projektiem.
Ja daļa informācijas nav pieejama vai tā ir novecojusi, iesniedzējiem jāveic sagatavošanās darbi,
lai aizpildītu un / vai atjauninātu pamata situācijas aprakstu. Taču piedāvājumā jāietver pamata dati,
kas ietver vismaz kvalitatīvos datus, lai demonstrētu projekta vajadzību un pamatojumu. Jāsniedz
visu pamata situācijas aprakstā ietverto datu avoti.

Problēmu piemēri, kas risināmas ar projektiem:
YY reģiona iedzīvotāju nepietiekamas zināšanas par XX upes pārplūšanas riskiem.
Tehnoloģiskie šķēršļi izmaksu efektīvas izlietotās siltumenerģijas atgūšanas sistēmas ieviešanai.
2. Definējiet, kas projekta rezultātā jāsasniedz(gaidāmie rezultāti), sniedzot informāciju, kā šīs
projekta problēmas tiks risinātas. Izvirzītajiem mērķiem jābūt precīziem, specifiskiem un
izmērāmiem. Piemēram, vienkārša komunikācijas kampaņas ieviešana, nesasniedzot neko
specifisku un novērtējamu attiecībā uz identificēto problēmu nevar tikt uzskatīta par tādu, kas ietver
projekta mērķi un sasniedz projekta pozitīvu rezultātu. Izmērāmi sasniegumi nozīmē to, ka ir
izmērāma arī ietekme uz attieksmes un uzvedības maiņu, un, cik vien iespējams, uz vides stāvokli.
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Mērķu piemēri, kas jāsasniedz ar projektiem:
Pieaugošas YY reģiona iedzīvotāju zināšanas par XX upes pārplūšanas risku mazināšanu.
Samazināti tehnoloģiskie šķēršļi izmaksu efektīvas izlietotās siltumenerģijas atgūšanas sistēmas
ieviešanai.

3. Definējiet, kas ir projekta mērķa auditorija. Iesniedzējiem rūpīgi jāpārdomā par mērķa
auditorijas(-u) izvēli saistībā ar projekta mērķiem. Mērķa auditorijas(-u) atbilstība, lai risinātu
identificēto problēmu, kā arī šīs auditorijas apjoms ir būtisks aspekts stratēģijas izstrādei, tāpēc tie
jāpaskaidro precīzi. Projekti, kas paredzēti tikai vietējā līmenī, riskē iegūt mazu punktu skaitu šajā
punktā, ja vien tie nevar pierādīt, ka tam būs augsta ES pievienotā vērtība.
Projektu mērķa auditoriju piemēri:
Sabiedrības locekļi, kas dzīvo tuvumā upei, meteoroloģiskie dienesti, vietējās pašvaldības
Izlietotās siltumenerģijas atgūšanas sistēmas.ražotāji un lietotāji.
4. Definējiet darbības, kas palīdzēs sasniegt mērķus. Visām darbībām jābūt nepieciešamām un
atbilstošām, lai risinātu problēmu un sasniegtu projekta mērķus, un tām jābūt piemērotām
identificētajai mērķa auditorijai. Izveidojiet skaidru stratēģiju, kas savieno atsevišķas darbības, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus. Šajā gadījumā iesniedzējiem jādemonstrē spēcīga loģisko sakarību
izpratne starp identificēto problēmu, darbībām un rezultātiem. Iesniedzējiem piedāvājumā jāietver
darbību apraksts, identificējot, kas tiks darīts, kas to darīs, kad tas tiks darīts (sākums, ilgums,
pabeigšana), kur šīs darbības tiks veiktas un kas no šīm darbībām gūs noteiktu labumu. Projektos,
kas paredzēti, lai uzlabotu mērķa auditorijas zināšanas un izpratni, iesniedzējiem jādemonstrē
apmierinošas zināšanas un izpratne par pašreizējām komunikācijas metodēm un jāizskaidro
projektā ietverto saziņas metožu izvēli un piemērotību. Detalizētas komunikācijas stratēģijas /
plāna izstrāde ir nepieciešama kā sagatavošanās aktivitāte, un šādas stratēģijas būtiskākie elementi
jāietver projekta pieteikumā.
Ietveriet projektā arī praktiskas pielietošanas komponenti. Projektam nevajadzētu ietvert tikai rīku
un metodoloģiju izstrādi, bet arī reālistisku stratēģiju ar konkrētām aktivitātēm, kas nodrošina
šo rīku lietošanu un efektīvu izmantošanu, ko veic atbilstošas personas projekta gaitā un, ja
iespējams, pēc projekta beigām.
Projekta izstrādē un ieviešanā iesaistiet arī ieinteresētās puses, lai veicinātu sinerģiju izveidi, kā
arī projekta rezultātu ietekmi un ieviešanu. Tas var ietvert atbildīgo nacionālo vai reģionālo iestāžu
iesaistīšanos, ieviešot atsevišķus projekta elementus, piemēram, Vides ministrijas nodaļa, kas
atbildīga par Nacionālo plūdu pārvaldības plānu utt.
5. Definējiet indikatorus, kas paredzēti sagaidāmo projekta rezultātu uzraudzībai. Šiem
indikatoriem jābūt cieši saistītiem ar projekta mērķiem, sniedzot atbilstošu informācija par to, ko
paredzams sasniegt projekta rezultātā. Indikatoriem jāsniedz informācija par ietekmi uz
vides/klimata stāvokli visos gadījumos, kā arī ietekmi uz mērķa auditorijas attieksmi un praksi.
Projekta ietekme tiek izvērtēta, salīdzinot ar esošo situāciju, kas identificēta pirms projekta sākuma.
Indikatori, kas mēra projekta progresu (uzdevumu izpildi), nav pietiekami, lai izvērtētu projekta
ietekmi. Piedāvājumā iesniedzējiem jāskaidro izvēlēto ietekmes mērīšanas indikatoru piemērotība
un ietekmes uzraudzības režīms (piemēram, biežums).
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Ietekmes indikatoru piemērs:
% izmaiņas zināšanu līmenī, salīdzinot ar sākotnējo situāciju, kas novērtēta saskaņā ar aptaujām.
% samazinājums enerģijas patēriņā izlietotās siltumenerģijas atgūšanas sistēmai
Iesniedzēji tiek aicināti izstrādāt specifisku ietekmes indikatoru kopumu, kas ietver
vispiemērotākos indikatorus attiecīgajam projektam un kas jāpievieno obligātajai LIFE veiktspējas
indikatoru tabulai. Pat ja projekta ieguldījums šo indikatoru sasniegšanai ir tikai netiešs vai daļējs,
šādi indikatori sniedz informāciju par ambīciju un iespēju līmeni, kas pieejams identificētās
problēmas risināšanai.
6. Definējiet reālistisku stratēģiju, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti tiks uzturēti un
uzlaboti, un darbības tiks veiktas arī pēc projekta beigām. Ieteicams šīs darbības plānot, lai
nodrošinātu šo darbību finansējumu pēc projekta beigām.
7. Ietveriet atbilstošas darbības, kas paredzētas projekta rezultātu piemērošanai līdzīgiem
kontekstiem citos reģionos, valstīs, sektoros. Atkārtojamības darbībām jābūt plašākām par
rezultātu izplatīšanu un paziņošanu. Šajā kontekstā identificējiet un nosakiet atbilstošas
kontaktpersonas, izveidojiet piemērošanas rīcības plānu, kas ietver iespējamās nepieciešamās
piemērošanas izvērtējumu, kā arī līdzekļu piesaistīšanas iespējas, veiciet specifiskas darbības, lai
projekta laikā izstrādātās metodes / pieejas varētu izmantot praksē arī citur.

Daži ieteikumi pēc pēdējo uzsaukumu iesniegtajiem pieteikumiem
Iesniedzēji aicināti pievērst īpašu uzmanību un padomāt par šādiem atkārtotiem iemesliem, kas
izraisījuši pieteikumu noraidīšanu iepriekš:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vāja vides problēmas un saistīto zināšanu un pārvaldības jautājumu identificēšana un
aprakstīšana / prezentēšana, nesniedzot pietiekami daudz vai vispār nesniedzot informāciju
un datus. Vājš sākotnējās situācijas apraksts.
Projekta pievienotās vērtības apraksta neesamība vai nepilnības, salīdzinot ar notiekošiem
vai iepriekšējiem projektiem tajā pašā jomā.
Ieviešanas komponentes neesamība, ieskaitot aktivitātes, lai nodrošinātu izstrādāto rīku /
metodoloģiju efektīvu izmantošanu, kuru veic attiecīgie aģenti.
Vāja projekta mērķa auditorijas identificēšana un aprakstīšana.
Neatbilstoša mērķa auditorija projekta problēmas kontekstā.
Aktivitātes neatbilst identificētās mērķa auditorijas vajadzībām.
Nesaskaņota stratēģija, kas savieno atsevišķas darbības, lai sasniegtu definēto mērķi un
risinātu identificēto problēmu.
Vāja vai nepilnīga projekta dizaina un projekta ieviešanas ieinteresēto pušu identificēšana.
Reālistiskas stratēģijas / rīcības plāna neesamība, ieskaitot konkrētu darbību neesamību,
izņemot rezultātu izplatīšanu un paziņošanu, lai nodrošinātu pieejas / rīku piemērotību citā
kontekstā (citos reģionos, valstīs, sektoros).
Paredzamo rezultātu nekvantificēšana vai vāja / ierobežota kvantificēšana.
Indikatori nav pietiekami detalizēti / atbilstoši, lai izmērītu sagaidāmos rezultātus.
Nepietiekamas uzraudzības darbības un uzraudzības indikatori, lai uzraudzītu projekta
ietekmi un rezultātus.
Zema izmaksu efektivitāte

Būtiskākie
piedāvājuma Kontroles saraksts
elementi
Problēmas identificēšana
Aprakstiet problēmu un tās cēloņus
- Norādiet, ko problēma ietekmē, identificējot, kas ir mērķa
auditorija un kāpēc izvēlēta šāda mērķa grupa;
- Pārbaudiet, vai pieteikums pilnībā un precīzi atbilst LIFE
uzsaukuma prasībām;
- LIFE vietnē esošajā datu bāzē pārbaudiet, vai ir ieviesti līdzīgi
projekti tajā pašā jomā, un pārbaudiet, vai piedāvājumā var
izmantot līdzīgus risinājumus
Pamata situācijas apraksts Skaidri aprakstiet klimata / vides aspektus un zināšanu / saziņas
(veidlapa B.2)
izaicinājumus pašreizējā situācijā projekta specifiskajā
kontekstā.
- Sniedziet kvantitatīvus un / vai kvalitatīvus pamata datus par
vides un zināšanu / saziņas izaicinājumiem;
- Iekļaujiet informāciju par iegūto datu avotu
Projekta mērķu apraksts
- Aprakstiet, ko plānojat sasniegt projekta rezultātā(gaidāmā
ietekme) – kurš un kā to sasniegs
- Aizpildiet Excel indikatoru tabulu
- Skaidrojiet, kā un kādā mērā rezultāti tiks saglabāti pēc projekta
beigām
Projekta aktivitāšu apraksts - Aprakstiet darbības nepieciešamību un kā tā sasniegs gaidītos
rezultātus
- Aprakstiet darbības būtību, kas to veiks, kad un kādi resursi
nepieciešami – budžets, personāls un iekārtasPārbaudiet, vai
piedāvājumā ietvertas konkrētas aktivitātes, lai jūsu projekta
rezultātus būtu iespējams piemērot un pārnest;Skaidri aprakstiet
loģiskosaikni starp problēmu / pamata situācijas datiem,
aktivitātēm un paredzamajiem rezultātiem.Ietveriet stratēģiju
un saistītās aktivitātes, lai nodrošinātu, ka rezultāti ir ilgtspējīgi
un tiek izmantoti pēc projekta beigām.
- Pārliecinieties, ka projektam nebūs negatīvas ietekmes uz vidi,
piemēram, ietekme uz bioloģisko dažādību u.c. Ja iespējams,
projekta īstenotāji var iekļaut pilnu dzīves cikla analīzi(LCA)
un skaitīt to kā projekta produktu(deliverable)
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3. Pieteikumu veidlapas
3.1. Struktūra
Pieteikumi ir strukturizēti sistēmā sekojoši:
•
-

Administratīvās veidlapas (A veidlapas)
Veidlapa A1 – Vispārīga projekta informācija
Veidlapa A2 – Koordinējošais saņēmējs
Veidlapa A3 – Koordinējošā saņēmēja deklarācija
Veidlapa A4 – Saistītā saņēmēja deklarācija un mandāts
Veidlapa A5 – Saistītais saņēmējs
Veidlapa A6 – Līdzfinansētājs
Veidlapa A7 – Citi pieteikumi, kas iesniegti ES finansējuma saņemšanai

•

Pieteikuma īss satura izklāsts (B veidlapas):

-

Veidlapa B1 – Projekta kopsavilkums
Veidlapa B2 – Klimata problēmas un citi vides ieguvumi
Veidlapa B3 – ES pievienotā vērtība un sociāli ekonomiskais ieguvums
Veidlapa B4 – Iesaistītās/ieinteresētās puses un galvenā mērķauditorija
Veidlapa B5 – Paredzamie ierobežojumi un riski, kas saistīti ar projekta īstenošanu
un kā tie tiks risināti
Veidlapa B6 – Projekta rezultātu turpinājums un ilgtspējība/valorizācija pēc
projekta beigām

-
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•

Konkrētas aktivitātes (C veidlapas):

-

Veidlapa C0 – Visu aktivitāšu saraksts
Veidlapa C1
A – Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešams)
B – Zemes iegāde / noma un / vai kompensācijas maksājumi par zemes izmantošanas
tiesībām (ja nepieciešams)
C – Ieviešanas aktivitātes (obligāti)
D – Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti)
E – Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti)
F – Projekta vadība un projekta progresa novērošana (obligāti)
Veidlapa C2 – Atskaišu kalendārais plāns

•

Finanšu pieteikuma formas:

-

Veidlapa F1 – Tiešās personāla izmaksas
Veidlapa F2 – Ceļa un uzturēšanās izmaksas
Veidlapa F3 – Ārējo pakalpojumu izmaksas
Veidlapa F4.a – Infrastruktūras izmaksas

-

Veidlapa F4.b – Aprīkojuma izmaksas
Veidlapa F4.c – Prototipa izmaksas
Veidlapa F5.a – Zemes iegādes izmaksas
Veidlapa F5.b – Zemes ilgtermiņa nomas / izmantošanas tiesību izmaksas
Veidlapa F5.c – Vienreizējas kompensācijas maksājumu izmaksas
Veidlapa F6– Patēriņu preču izmaksas
Veidlapa F7– Citas izmaksas
Veidlapa F8 - Pieskaitāmie izdevumi
Veidlapa FC- līdzfinansējuma ieguldījums

Sīkāku tehnisko un finanšu veidlapu aprakstu skatīt 3.3 un 3.4 nodaļās
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3.2. Vispārīgie noteikumi
- Ieteicams izmantot Firefox un/vai Google Chrome pārlūkprogrammu.
- Lai pieteikumā ievadītu informāciju, izmantojiet režīmu ‘Rediģēt; pieejams arī režīms ‘Skatīt’,
un pieteikuma sagatavošanas laikā jūs varat pārslēgties no viena režīma uz citu;
- Jūs varat ievadīt informāciju tieši tekstu logos vai arī to nokopēt un ielīmēt vienkāršā teksta
formātā; ņemiet vērā, ka drošības apsvērumu dēļ no Word dokumenta vai html lapas kopēts un
ielīmēts teksts var netikt pilnībā pieņemts, tādēļ šim nolūkam piemērotāki ir vienkāršie pamata
teksta redaktori, piemēram, Notepad;
- Pirms pārslēgšanās uz citu veidlapu vienmēr nospiediet pogu ‘Saglabāt’;
- Visos laukos atļauts ierakstīt ierobežotu rakstu zīmju skaitu – šie ierobežojumi ir skaidri norādīti.
Lūdzu, ņemiet vērā – lai nodrošinātu, ka lielos teksta laukos ievadītu tekstu var izdrukāt pdf
izvilkumā, atļauts izmantot tikai šādu formatējumu: trekndruku, slīprakstu un pasvītrotu tekstu.
Pareizi tiks attēloti tikai vienkārši saraksti (parastā numerācija 1, 2, 3, A, B, C utt. vai ievilkumi).
Ja nepieciešams ievietot tabulas, neievietojiet tās teksta laukos: lūdzu, izmantojiet funkciju
Pievienot attēlu(-s), kas lielākajā daļā veidlapu atrodas beigās;
- Ar sarkanu zvaigznīti * apzīmēti lauki saistīti ar obligāti norādāmu informāciju, un tie jāaizpilda
obligāti; aktivizējot pieteikumu, obligāti aizpildāmu lauku neaizpildīšanas gadījumā tiks attēloti
kļūdu paziņojumi;
- Dažādās tehniskajās un finanšu veidlapās ietvertie dati ir cieši saistīti, tādēļ principā informācija
ievadāma tikai vienu reizi, pēc tam tā automātiski parādīsies visās attiecīgajās pieteikuma
veidlapās;
- Atspējotos laukus manuāli aizpildīt nav iespējams, jo attiecīgā informācija tiks izvilkta un/vai
aprēķināta automātiski, izmantojot citās veidlapās iekļautos datus;
- Noteiktās veidlapās, kur parādīsies nosaukumi “Kartes”, “Attēli” vai “Deklarācija”, jums būs
atļauts ievietot elementus (piemēram, kartes, grafikus, tabulas, fotoattēlus); izmantot var tikai png,
jpg, tif, gif un bmp formātus; ja failā ir tikai viens attēls, var izmantot arī pdf failus (tomēr, ja
tehnisku iemeslu dēļ attēls netiek izvilkts no faila, mēģiniet izmantot kādu no iepriekšminētajiem
pieciem formātiem); maksimālais pieņemamais lielums ir 2 MB;
- Visus datumus ievadiet DD/MM/GGGG formātā vai arī izmantojiet kalendāra funkciju, ja tāda
pieejama;
- Jebkurā stadijā jūs varat savu pieteikumu apskatīt pdf dokumenta formā, nospiežot pogu ‘Pieprasīt
pdf’, kas atrodas eProposal Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļās. Kad izveidota jūsu
pieteikuma pdf versija, jūs saņemsiet e-pastu, ar kā palīdzību to būs iespējams lejupielādēt uzreiz
vai arī no eProposal Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļām (atcerieties ‘Atsvaidzināt’ lapu,
nospiediet taustiņu F5);
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- Jūs varat izvilkt sava pieteikuma saturu, lai strādātu bezsaistē:
○ B un C veidlapas uz rediģējamu Word dokumentu, nospiežot pogu ‘Lejupielādēt darba
kopiju’, kas atrodas Pieteikuma eksporta sadaļā;
○ Finanšu veidlapas un ziņojumus uz rediģējamu Excel dokumentu, nospiežot uz pogas
‘Finanšu datu eksports’, kas atrodas Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļās. Automātiski
pārcelt Word tekstu vai Excel datus atpakaļ uz eProposal nav iespējams.
- Visu pieteikuma saturu rediģēt / apskatīt var, izmantojot Pieteikuma izvēlni ekrāna augšā
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3.3. Tehnisko pieteikumu veidlapas
LIFE Klimata pasākumi pieteikuma faila tehniskā daļa sastāv no trīs daļām (A, B un C).
Ja nav konkrētas informācijas, ko ievadīt noteiktās obligāti aizpildāmo veidlapu daļās (piemēram,
par “agrāk veiktajiem centieniem dabas aizsardzības jomā”), norādiet “neattiecas” vai “nav” vai
“nav atbilstošas informācijas” vai līdzvērtīgu norādi. Neatstājiet obligāti aizpildāmajās veidlapās
neaizpildītas daļas.
3.3.1. Administratīvā informācija (A veidlapas)
A1 veidlapa – Vispārīgā informācija par projektu
Projekta nosaukums (maksimums 120 rakstu zīmes): Tajā jāietver projekta galvenie elementi
un mērķis, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšana. Ņemiet vērā, ka Līgumslēdzēja iestāde
lielākas skaidrības labad var jums lūgt nomainīt nosaukumu. Projekta nosaukumam jābūt angļu
valodā pat tad, ja pats pieteikums iesniegts citā valodā.
Projekta akronīms (maksimums 25 rakstu zīmes): Akronīmam jāietver vārds ‘LIFE’, piemēram,
‘LIFE pilsētas bites’. Kad pieteikums eProposal sistēmā izveidots, šis akronīms būs redzams uz
visām tehniskajām, finanšu un atskaišu veidlapām (piemēram, ‘Pieteikumi / LIFE Pilsētas bites /
Tehniskās veidlapas / A1 – Vispārīga informācija par projektu’).
LIFE Programmas prioritārā joma: No izlaižamās izvēlnes Iesniedzēji izvēlieties prioritāro
jomu, jānorāda, vai projekts tiek iesniegts jomā ar nosaukumu Klimata pārmaiņu mazināšana,
Pielāgošanās Klimata pārmaiņām vai Klimata pārvaldība un informācija.
Paredzamais sākuma datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGGG formātā vai izmantojiet
kalendāra funkciju. Agrākais iespējamais sākuma datums ir 2018.gada 15.jūnijs. Sākuma datumam
jābūt reāli iespējamam. Lūdzu, ņemiet vērā – ja jūs izvēlēsieties vēlāku datumu, izmaksas par
piedalīšanos visu jauno projektu atklāšanas sapulcē(kick-off meeting) nevar būt attiecināmas.
Paredzamais beigu datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGGG formātā vai izmantojiet
kalendāra funkciju.
Pieteikuma valoda: Izvēlnē izvēlieties valodas formu. Tomēr Līgumslēdzēja iestāde stingri
iesaka iesniedzējiem pieteikuma tehnisko daļu aizpildīt angļu valodā.
Nospiediet pogu ‘Nākamais’ un aizpildiet A2 veidlapu (skatīt zemāk).
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pieteikuma izveidošanas (skatīt zemāk, A2 veidlapa) jums A1
veidlapā būs jāievada šāda informācija:
Projekts tiks īstenots šādā(-s) dalībvalstī(-s) / reģionā(-os) vai citās valstīs:
- pēc noklusējuma eProposal rīkā tiks izvēlēta dalībvalsts, kurā iesniedzējs ir juridiski reģistrēts
(atbilstoši A2 veidlapai). Jūs to varat mainīt, izmantojot pogas ‘Dzēst’ un ‘Pievienot’;
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- lai pievienotu reģionu, izvēlieties dalībvalsti, pēc tam reģionu, un nospiediet pogu ‘Pievienot’;
jāizvēlas vismaz viens reģions.
Ja projekta aktivitātes tiks īstenotas ārpus ES, izvēlieties valsti no saraksta.

Ievērojiet, ka Nacionālās Autoritātes, kad tām dota atļauja, redz, ka pieteikums(ar identifikācijas
numuru, nosaukumu, koordinējošo iesniedzēju, kopējām izmaksām un pieprasīto
līdzfinansējumu) ir iesniegts, bet neredz pilnu pieteikumu tiešsaistē līdz pieteikumu termiņš ir
sasniegts, ja vien koordinējošais pieteicējs nav piešķīris šādas tiesības.
Pieteikuma iesniedzējam jānorāda sava piekrišana (YES) vai nepiekrišana (NO), klikšķinot uz
attiecīgā lauka. Izvēloties nepiekrist, iesniedzējam jāapstiprina izvēle piekrītot šādai ziņai:
“Ievērojiet, ka izvēloties neatklāt pieteikuma detaļas Nacionālajam Kontaktpunktam jūs
iespējams vienlaikus zaudējat iespējas:
- Saņemt atbalstu pieteikuma gatavošanā
- Saņemt atbalstu revīzijas fāzē, ja projekts tiks izvēlēts
- Saņemt atbalstu saziņā ar vietējām autoritātēm, kad tas nepieciešams darbību
veikšanai(piemēram, atļauju saņemšanai)
- Saņemt atbalstu projekta rezultātu izplatīšanā un atkārtošanā Savienības mērogā.”
Piekļuves atļauju varat noņemt jebkurā laikā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc iesniegšanas termiņa beigām šī iespēja vairs nav pieejama (atbildīgajai
valsts iestādei pēc noklusējuma ir piekļuve lasīšanai).

A2 veidlapa – Koordinējošais saņēmējs
Saīsinātais nosaukums (maksimums 10 rakstu zīmes): Saņēmējs tiks identificēts visās tehniskajās
veidlapās, finanšu veidlapās un atskaitēs pēc tā saīsinātā nosaukuma.
E-pasts: Šo e-pasta adresi izmantos Līgumslēdzēja iestāde kā vienoto kontaktpunktu, lai
iesniedzējam novērtēšanas procedūras laikā būtu pieejami visi korespondences paziņojumi (skatīt
augstāk 3.soli, c punktu “Saziņa pēc iesniegšanas”).
Juridiskais nosaukums (maksimums 200 rakstu zīmes): Norādiet pilno nosaukumu, ar kādu
saņēmējs oficiāli reģistrēts.
Juridiskais statuss: Izvēlieties vienu no šīm trim iespējām: Publisko tiesību subjekts, Privāta
komerciālā organizācija vai Privāta nekomerciālā organizācija (tajā skaitā NVO). Atzīmējiet
atbilstošo lodziņu. Sīkākas norādes par privātu organizāciju nošķiršanu no publisko tiesību
subjektiem atrodamas šī dokumenta 1.6.2.sadaļā.
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Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs: Ja attiecas, norādiet
organizācijas PVN maksātāja reģistrācijas numuru.
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atgūšana: Ņemt vērā, ka neatgūstamais PVN ir attiecināmās
izmaksas, un ja šīs aktivitātes atbilst terminam suverēna vara, kas tiek izmantota ES dalībvalstīs.
Ja jūsu organizācija nav tiesīga atgūt PVN (sabiedriskām organizācijām tas var attiekties tikai uz
PVN saistībā ar aktivitātēm, kas neatbilst suverēnas varas terminam), jūs varat mainīt to, lai
iekļautu PVN atmaksu jūsu izdevumos, kas tiks iesniegti projekta pieteikumā. Šādā gadījumā lūdzu
spiediet lauciņu “JĀ”, pretējā gadījumā uz lauciņu “NĒ”.
Juridiskais reģistrācijas numurs: Ja attiecas, norādiet organizācijas juridisko reģistrācijas
numuru attiecīgajā valstī vai attiecīgajā komercreģistrā (piemēram, Tirdzniecības kameras
reģistrā), uzņēmumu reģistrā vai citā sistēmā norādīto kodu.
Reģistrācijas datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGG formātā vai izmantojiet kalendāra
funkciju.
PIC numurs (nav obligāts): PIC (dalībnieka identifikācijas kods) ir unikāls deviņu ciparu kods,
ko izmanto aktivizētu juridisko organizāciju identificēšanai, kas īsteno vairākus ES programmu
ietvaros finansētus projektus. Nav obligāti jānorāda šis numurs pieteikuma iesniegšanas laikā,
tomēr iesniedzēji tiek aicināti to izveidot, sekojot līdzi norādēm, kas dotas zem saites:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 21
Vēlāk PIC jāaktivizē attiecībā uz visiem LIFE līdzfinansēšanai izvēlētajiem projektiem. Ievērojiet,
ka saņēmējiem, kuru PIC jau ir aktivizēts, juridiskie un attaisnojuma dokumenti vairs nebūs
jāiesniedz.
Juridiskā adrese: Ievadiet ielas nosaukumu un nr., pastkastes nr., pilsētu, pasta indeksu.
Dalībvalsts: Izvēlieties no izlaižamās izvēlnes attiecīgo dalībvalsti.
Juridiskā pārstāvja informācija: vārds, uzvārds, pasta indekss (ja tie sakrīt ar juridiskās adreses
datiem, varat tos pārkopēt).
Informācija par kontaktpersonu: Ievadiet vārdu, uzvārdu, ielas nosaukumu un nr., pastkastes
nr., pilsētu, pasta indeksu (ja tie sakrīt ar juridiskās adreses datiem, varat tos pārkopēt).
Tālrunis/fakss: Sniedziet informāciju par kontaktpersonu.
Nosaukums: Nosaukums, kas parasti tiek izmantots saziņā ar personu, kura atbildīga par
pieteikuma koordinēšanu.
Reģistrējoties PIC numura saņemšanai, iesniedzējiem tiks prasīts norādīt informāciju, ko izmanto tikai
programmā Apvārsnis 2020 un kas neattiecas uz LIFE Programmu. Tādēļ, izpildot 1.soli – Organizācijas
statuss, ja vēlaties piedalīties LIFE projektos tikai kā saņēmējs, izvēlieties minimālo statusu, atzīmējot tikai
lodziņu ‘Juridiska persona’. Līdzīgi izmaksu metodes sadaļā izvēlieties netiešo izmaksu metodi ‘vienotā
standarta likme’. Ja vēlāk nolemjat piedalīties programmā Apvārsnis 2020 finansētā projektā, attiecīgo
informāciju varat mainīt katrā laikā.
21
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Amats: Norādiet par pieteikuma koordinēšanu atbildīgās personas amatu. Piemēram:
rīkotājdirektors, projekta vadītājs utt.
Nodaļas / dienesta nosaukums: Tās organizācijas nodaļas un / vai dienesta nosaukums, kas
koordinē pieteikumu un kurā strādā kontaktpersona. Informācijai par adresi, kas sniegta tālāk
dotajos laukos, jābūt nodaļas / dienesta adresei, nevis organizācijas juridiskajai adresei.
Tīmekļa vietne (maksimums 250 rakstu zīmes): Norādiet saņēmēja oficiālo tīmekļa vietni.
Īss saņēmēja darbības apraksts (maksimums 2000 rakstu zīmes): Lūdzu, aprakstiet
organizāciju, tās juridisko statusu, darbību un kompetenci klimata pasākumos, sevišķi attiecībā uz
ierosinātajām aktivitātēm. Pēc dotā apraksta Līgumslēdzējai iestādei jāspēj izvērtēt koordinējošā
saņēmēja tehniskās iespējas, t.i., vai tam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas veiksmīgai
ierosinātā projekta īstenošanai.
Gadījumā, ja tiek iekļauti apakšuzņēmumi, pievienojiet tos jūsu pielikumā, skaidri norādot to
juridisko nosaukumu, reģ.nr, ja ir, kā arī to juridisko statusu un adresi. Lūdzu paskaidrojiet
atsevišķā
dokumentā,
kas
ir
jāievieto
zem
pielikuma
eProposal
(apakšuzņēmums_Akronīms_saņēmējs) kā šis apakšuzņēmums atbilst izvirzītajiem noteikumiem
sadaļā 1.5.2.
Privātu nekomerciālo organizāciju gadījumā, lūdzu, norādiet galvenos elementus, kas pierāda, ka
organizācija ir atzīta kā tāda
Nospiediet pogu ‘Saglabāt’, kas atrodas veidlapas apakšā.
Jūsu projekta pieteikums eProposal sistēmā ir izveidots, un projekta akronīms tiek
automātiski attēlots uz visiem ekrāniem un veidlapām visā pieteikumā.
A3 veidlapa – Koordinējošā saņēmēja deklarācija
Šī veidlapa pieejama A2 veidlapas beigās zem virsraksta ‘A3 – Koordinējošā saņēmēja
deklarācija’.
Daļa no šajā veidlapā iekļautās informācijas (saņēmēja nosaukums, ieguldījuma aktivitātes, kuros
saņēmējs iesaistīts un kopējās izmaksas) tiks automātiski atjaunota no citās veidlapās ievadītajiem
datiem.
Nospiediet uz pogas ‘Izveidot deklarāciju’ un manuāli aizpildiet šādus laukus:
• ‘Kur… kad…’: Norādiet parakstīšanas vietu un datumu.
• ‘Parakts’: Šī veidlapa ir jāparaksta.
• ‘Parakstītāja vārds(-i) un statuss’: Skaidri jānorāda veidlapu parakstošās personas vārds un
statuss.
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Svarīgi:
Pirms šīs formas aizpildīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka uz saņēmēju neattiecas kāda no 2012.
gada 25. oktobra Finanšu Regulas Nr. 966/2012 (JO L 298, 26/10/2012) 106. panta (1) punktā
un 107. pantā norādītajām situācijām, atsauce:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
un, ka saņēmējs atbilst visiem saistošajiem kritērijiem, kā minēts LIFE Daudzgadu darba
programmā 2014-2017. gadam un LIFE pieteikumu uzsaukumam, ieskaitot šīs vadlīnijas
pieteikumu rakstītājiem.
Precizitātes labad pārliecinieties, ka šī veidlapa ir izveidota, parakstīta un, ka tajā pēc visu tehnisko
un finanšu datu ierakstīšanas jūsu pieteikumā, ir norādīts datums.
Kad veidlapa aizpildīta, noskenējiet to kā attēla failu (nevis kā .pdf failu, skatīt Vispārīgie
noteikumi 4.1. punktā norādītos pieņemamos formātus), pēc tam augšupielādējiet to, izmantojot
pogu ‘Augšupielādēt deklarāciju’.

A4 veidlapa – Saistītā saņēmēja deklarācija un pilnvarojums
Šī veidlapa pieejama A5 veidlapas beigās (skatīt zemāk) zem virsraksta ‘A4 – Saistītā saņēmēja
deklarācija un pilnvarojums’; nospiediet ‘Izveidot deklarāciju’.
Šīs veidlapas aizpildīšanai lūdzam ievērot arī uz A3 veidlapu attiecināmās norādes.
• Nākamā saistītā saņēmēja likumīgā pārstāvja, kurš paraksta veidlapu, vārds un uzvārds.
• Nākamā projekta koordinējošā saņēmēja likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds.
Manuāli jāaizpilda šādi lauki:
• ‘Kur… kad…’: Norādiet parakstīšanas vietu un datumu.
• ‘Parakts’: Šī veidlapa ir jāparaksta.
• ‘Parakstītāja vārds(-i) un statuss’: Skaidri jānorāda veidlapu parakstošās personas vārds un
statuss.
A5 veidlapa – Saistītais saņēmējs
Nospiediet pogu ‘Izveidot saistīto saņēmēju’: ierakstiet visu nepieciešamo informāciju un
nospiediet pogu ‘Saglabāt’. Pēc tam saistītais saņēmējs ir redzams Saistīto saņēmēju sarakstā.
Lai šo veidlapu aizpildītu, lūdzu, skatīt arī uz A2 veidlapu attiecināmās norādes.
Ja saistītais saņēmējs nav juridiski reģistrēts ES, no izlaižamā saraksta izvēlieties valsti.
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A6 veidlapa – Līdzfinansētāji
Ja projektā ieguldījumu sniedz līdzfinansētājs, nospiediet pogu ‘Pievienot līdzfinansētāju’:
ierakstiet visu nepieciešamo informāciju un nospiediet pogu ‘Saglabāt’. Pēc tam līdzfinansētājs ir
redzams Līdzfinansētāju sarakstā.
Lai šo veidlapu aizpildītu, lūdzu, skatīt arī uz A3 veidlapu attiecināmās iepriekš sniegtās
norādes.
Ņemiet vērā, ka līdzfinansētāja ieguldījums būs jāievada FC veidlapā (skatīt zemāk).
Finanšu apņemšanās statuss: lūdzu, norādiet “Apstiprināts” vai “Tiks apstiprināts”. Ja statuss ir
“tiks apstiprināts”, tas jāpaskaidro. Ņemiet vērā, ka vēlāk atlases procesa laikā jums A6 veidlapā
būs jānorāda statuss “apstiprināts”.
Kad veidlapa aizpildīta, noskenējiet to kā attēla failu (nevis kā .pdf failu, skatīt 4.1.punktā
Pieteikuma veidlapas – Vispārīgie noteikumi norādītos pieņemamos formātus), pēc tam
augšupielādējiet to, izmantojot pogu ‘Augšupielādēt deklarāciju’.
Svarīga piezīme: Koordinējošajam / saistītajam saņēmējam pieteikumā jāparādās, norādot tikai šo
koordinējošā / saistītā saņēmēja, nevis arī līdzfinansētāja uzdevumu. Gadījumā, ja koordinējošais /
saistītais saņēmējs vēlas būt projekta neto finansējuma ieguldītājs, viņiem tik un tā jāiesniedz
veidlapas A2/A3 vai A4/A5, kur viņu finansiālais ieguldījums var būt augstāks par paredzētajām
izmaksām.
A7 veidlapa – Citi pieteikumi, kas iesniegti Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai
Lūdzu atzīmējiet lauku “Vai šis pieteikums ir iepriekš iesniegts?” gadījumā, ja jūs to atkārtoti
iesniedziet. Lūdzu pievienojiet atsauksmes un iepriekš iesniegtā projekta saīsināto nosaukumu.
Piemēram: “LIFE14 CCA/valsts/001040 Akronīms
Iesniedzējiem nevajadzētu novērtēt šīs veidlapas nozīmi pārāk zemu: Uz katru jautājumu
jāsniedz skaidras un pilnīgas atbildes (maksimums 5000 rakstu zīmju uz katru jautājumu).
Saņēmējiem ir jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par visiem saņemtajiem līdzfinansējumiem no ES
budžeta, vai arī par jebkuru dotajā brīdī iesniegto projekta pieteikumu kādā no ES programmas
instrumentiem, lai izvairītos no dubultā līdzfinansējuma.
Ja tas netiek minēts attiecīgajā formā, tas var novest pie projekta pieteikuma atteikuma.
Ja projekta pieteicējs vēlas turpināt kādu no iepriekš apstiprinātiem LIFE projektiem, viņam ir
skaidri jāapraksta šajā formā, kāpēc šī nākošā projekta ieviešanas fāze ir nepieciešama un kā tas
papildinās iepriekš sasniegtos projekta rezultātus, nodrošinot, ka netiks izmantots dubultais
finansējums.
LIFE projekti nedrīkst finansēt aktivitātes, kurām ir paredzēts finansējums no citām ES
programmām vai finanšu instrumentiem (skatīt nodaļu1.5.16). Projektu iesniedzējam ir stingri
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jāievēro šis nosacījums un jānodrošina izsmeļoša informācija savās atbildēs. Atbalstošiem
dokumentiem (piem. tekstu izvilkumi no saistošajām programmām) ir jābūt pievienotiem, cik tas
ir iespējams un atbilstošs. Lūdzu ņemt vērā arī A3 veidlapas 1. punktu deklarācijā, ko jūs esat
parakstījis: nacionālās institūcijas varētu tikt lūgtas pārskatīt šo deklarāciju.

3.3.2. Tehniskais kopsavilkums un projekta vispārējais konteksts (B veidlapas)
B1 veidlapa – Projekta kopsavilkuma apraksts (jāaizpilda angļu valodā)
Lūdzu, sniedziet detalizētu sava projekta kopsavilkuma aprakstu. Aprakstam jābūt strukturētam,
koncentrētam un skaidram. Tajā jābūt ietvertai šādai informācijai:
• Projekta mērķi (maksimums 2500 rakstu zīmes): Lūdzu, sniedziet detalizētu aprakstu par
visiem projekta mērķiem, norādot tos secībā no svarīgākajiem uz mazāk svarīgiem. Šiem
mērķiem jābūt reāli sasniedzamiem (projektā noteiktajā laikā ar plānoto budžetu un līdzekļiem)
un skaidriem (nepārprotamiem). Tiem galvenokārt jāattiecas uz projekta ieguldījumu attīstībā
un demonstrēšanas vai inovatīvas politikas pieejai, tehnoloģijām, metodēm un instrumentiem;
un to ieguldījumu apvienot zināšanu bāzi veiksmīgākai klimata politikas un likumdošanas
attīstībai, noteikšanai, uzraudzībai/novērošanai un izvērtējumam. Šiem mērķiem jābūt
reālistiskiem (sasniedzamiem noteiktā laika periodā, ieteiktā projekta budžeta ietvaros un
līdzekļiem) un skaidri definētiem (bez divdomībām).
• Saistītās aktivitātes un līdzekļi (maksimums 2500 rakstu zīmes): Lūdzu, skaidri norādiet,
kādi līdzekļi projekta gaitā tiks izmantoti, lai sasniegtu iepriekš norādītos mērķus (finanšu
līdzekļi nav jānorāda). Lūdzu, pārliecinieties, ka starp ierosinātajām aktivitātēm un līdzekļiem,
un projekta mērķiem pastāv skaidra saistība.
• Paredzamie rezultāti (cik iespējams, kvantitatīvā izteiksmē) (maksimums 2500 rakstu
zīmes): Lūdzu, norādiet projekta beigās sagaidāmos galvenos rezultātus. Tiem jābūt skaidri
saistītiem ar klimata problēmām, uz ko vērsts projekts, un uz projekta mērķiem. Paredzamajiem
rezultātiem jābūt konkrētiem, reāli sasniedzamiem un pēc iespējas izmērāmiem kvantitatīvā
izteiksmē. Tā kā projekta gala sasniegumi tiks vērtēti attiecībā pret paredzamajiem rezultātiem,
lūdzu, pārliecinieties, ka paredzamie rezultāti ir skaidri definēti un ka ir skaidri noteikts to
apjoms.
• ES politikas prioritātes: Atzīmējot attiecīgo lodziņu(-s), iesniedzējiem jānorāda, vai
pieteikums vērsts uz vienu vai vairākām šī dokumenta 2.sadaļā norādītajām ES politikas
prioritātēm. Ja pieteikums nav vērsts ne uz vienu no projekta tēmām, nav jāatzīmē neviens
lodziņš.
• Iemesli, kādēļ pieteikums atbilst atlasītajai(-ām) projekta tēmai(-ām) (maksimums 2500
rakstu zīmes): Iesniedzējam detalizēti jāpaskaidro, kādēļ viņš/viņa uzskata, ka pieteikums
atbilst atlasītajai(-ām) projekta tēmai(-ām).
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Ja projekta pieteikums nav iesniegts angļu valodā, iesniedzēji var sniegt projekta kopsavilkuma
aprakstu arī pieteikuma valodā. Šajā ziņā pastāv izvēle. Pieejama atsevišķa ‘B1 veidlapa – Projekta
kopsavilkuma apraksts (pieteikuma valodā)’.
B2 veidlapa – Izvirzītās Klimata problēmas un citi vides ieguvumi
> Projektiem, kuru aktivitātes vērstas uz skaidri definētu jomu / vietu:
B2 forma – apskatītā klimata problēma un, ja attiecināms, citi vides ieguvumi
•

Apskatītā klimata problēma un, ja attiecināms, citi vides ieguvumi (maksimums 10
000 zīmju):
Lūdzu, sniedziet konkrētu klimata problēmu, kuras risinājums ir jūsu piedāvājuma mērķis, un to,
kā tā saistīta ar vienu vai vairākām klimata prioritāšu jomām. Izskaidrojiet, kāpēc jūs uzskatāt, ka
šī problēma ir saistīta ar Eiropas klimata politiku un tiesību aktiem.
Atsevišķiem projekta veidiem, kas pieļaujami LIFE Klimata pārvaldības un informācijas ietvaros,
var nebūt specifiskas klimata problēmas, jo projekta piedāvājums var attiekties uz daudz
vispārīgākām darbībām, kas atbalsta efektīvu kontroles procesu, kā arī uz pasākumiem, lai
veicinātu atbilstību attiecībā uz Eiropas Savienības klimata tiesību aktiem, un uz informācijas
sistēmām un informācijas rīkiem, kas paredzēti Eiropas Savienības klimata tiesību aktu ieviešanai.
Šādos gadījumos, kad „problēma” attiecas uz vieno no iepriekš minētajām pārvaldības sfērām nevis
tieši uz specifisku klimata problēmu, projekta piedāvājumam jāietver konkrēta klimata pārvaldības
problēma.
Ja uz projektu attiecas citi vides ieguvumi, lūdzu, sniedziet paredzamo rezultātu aprakstu un
sinerģiju ar citām politikas jomām, īpaši attiecībā uz projektiem, kas balstīti uz ekosistēmas
ieviešanu, un to darba uzdevumus, kas paredzēti bioloģiskās dažādības nodrošināšanai, kā arī dabas
saglabāšanas ieguvumiem, un iekļaujiet atbilstošus indikatorus, kas ļaus izmērīt rezultātus un
ietekmi.
•

Lūdzu, izskaidrojiet projekta labākās prakses principus, demonstrācijas vai
izmēģinājuma raksturu (maksimums 10 000 zīmes)
Detalizēta informācija sniegta 1.2. punktā.
Projekta aktualitāte un inovatīvie aspekti:
Sniegt tehnikas vai metodes aktualitātes aprakstu un projekta tehnisko stadiju aprakstu
(izmēģinājuma stadija, pirms-rūpnieciskais stadija, pirmā pilnīgā piemērošana). Izmēģinājuma /
demonstrācijas projektu gadījumā sniedziet procesu vai metožu un / vai piedāvātās(-o) inovācijas(u), jauno elementu, uzlabojumu aprakstu, iepriekšējo pētījumu aprakstu un darbību aprakstu, kas
veiktas, lai sagatavotos projekta ieviešanai, ieskaitot pamatotības izpēti. Jebkurā gadījumā
aprakstiet būtiskākos projekta ieguvumus klimatam un tā mērķus, lai nodrošinātu atkārtojamību un
tālāk nododamību. Aprakstiet darbības, kas tiks veiktas projekta uzraudzībai / rezultātu noteikšanai
un / vai izvērtēšanai.
Ja projekta mērķis ir izstrādāt un demonstrēt inovatīvas klimata izmaiņu novēršanas / ieviešanas
tehnoloģijas, sistēmas, metodes un instrumentus, lūdzu, ievērojiet, ka piedāvāto darbību inovatīvais
raksturs izvērtējams no dažādām perspektīvām: a) attiecībā uz projektā izmantotajām tehnoloģijām
(tehnoloģiskās inovācijas); b) attiecībā uz to, kā tehnoloģijas tiek ieviestas (inovācijas procesos vai
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metodēs); un c) attiecībā uz projekta ietvaros izstrādātajiem biznesa un ekonomiskajiem modeļiem
(inovatīvais biznesa modelis). Šīs dažādās inovatīvā rakstura dimensijas jāsalīdzina ar mūsdienu
sasniegumiem globālā līmenī. Inovācijas nav tikai tehnoloģiski unikāli risinājumi. Piemēram, jauna
procedūra var izmanīt vienu atsevišķu soli produkta ražošanas procesā vai tā var ieviest būtiskas
izmaiņas visā ražošanas ciklā, tādējādi ietekmējot ciklu kopumā. Tas pats attiecas uz jaunu
ekonomisko vai biznesa modeli, kuram ir potenciāls pārvērst līdz šim bezvērtīgus atkritumus,
izmantojot biznesa reorganizāciju vai ekonomiskā modeļa maiņu.
N.B. Projekti, kas saistīti ar izpēti un attīstību vai tikai sagatavošanas darbībām (pētījumiem,
aptaujām utt.) nevar tikt uzskatīti par inovatīviem pēc būtības. Labākās prakses principu pārnešana
nav uzskatāma par inovatīvu.
Veidlapa B3 - Projekta ES pievienotā vērtība un sociāli ekonomiskais ieguvums
Projekta izmēģinājuma aspekti (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Lūdzu paskaidrojiet sava
projekta izmēģinājuma aspektus. Sīkāku informāciju skatīt 1.2.sadaļā.
Lūdzu norādiet sava projekta pievienoto vērtību, kas sniedz ieguvumu ES klimata likumdošanā.
Norādiet, kāda būs situācija gadījumā, ja jūsu projekts netiks īstenots. Norādiet, vai projekts sniegs
būtisku ieguldījumu klimata un ar to saistītās politikas likumdošanā, ko iecerēts veikt ES līmenī.
Norādiet, cik lielā mērā attiecīgais klimata pārmaiņu jautājums ir nozīmīgs Eiropas mērogā un kādā
mērā projekta rezultāti (veiksmīgas īstenošanas un plaša pielietojuma gadījumā) varētu ES līmenī
radīt būtisku atšķirību un ilgtspējīgu attīstību.
Informācija, kas sniegta zemāk, tiks izmantota pieteikumu izvērtēšanas procesā zem attiecīgā
kritērija (sīkāk skatīt LIFE Klimata projektu pieteikumu izvērtējuma vadlīnijas 2017).
• Ieguldījums, lai sasniegtu klimata izvirzītos mērķus
Īss apraksts par projekta ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un/vai siltumnīcefekta
izraisošo gāzu emisiju samazināšanā. Projektiem jādemonstrē izmaināma ietekme zemai oglekļa
resursu efektivitātei ekonomikā
• Ieguldījums prioritārajā jomā un ES politikas prioritātēs
Sniegt ieguldījuma apjomu un kvalitāti specifiskiem projekta mērķiem klimata pasākumu
prioritārajās jomās un ikgadējās prioritātēs (aprakstītas 2.nodaļā)
Daudzpusīguma, sinerģijas un integrācijas kvalitāte
Lūdzu, norādiet, vai un kā jūsu projekts veicina Eiropas Savienības vides tiesību un klimata aktu
atjaunošanu un izstrādi. Aprakstiet, ja tas sniedz ieguldījumu vides integrēšanā citās politikās
un/vai ja tas sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Norādiet arī, vai tas ir izveidojis sinerģiju ar
citu ES politiku mērķiem. Pieteikumā jābūt iekļautam daudzpusīgam piegādes mehānismam, kā arī
konkrētām darbībām, kas veicina īpašu vides mērķu integrāciju citās ES politikas jomās.
• Transnacionālā pieeja, zaļais iepirkums, projektu rezultātu izmantošana.
Tiks uzskatīts, ka projektam ir ES pievienotā vērtība, ja tam būs labi pamatota transnacionāla
pieeja, skaidrs zaļā iepirkuma nodrošināšanas mehānisms vai paredzēta citu ES finansētu
projektu rezultātu turpināšana/izmantošana.
Punkti par citu ES projektu rezultātu tiks piešķirti tikai tādā gadījumā, ja pieteikumā tiks īsi,
bet detalizēti aprakstīti šādi rezultāti un kā tieši tie tiks izmantoti projekta mērķu sasniegšanā.
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Atkārtojamība un tālāknododamība (maksimums 10 000 zīmes):
Vērtēšanas kritērijs 6 – Atkārtojamība un tālāknododamība
Lūdzu norādiet jūsu plānoto rezultātu klimata jautājumos atkārtojamības un tālāk nododamības
stratēģiju projekta laikā un pēc tā beigšanas(sīkāk sadaļā 1.6.14.) Jāparedz specifiskas projekta
aktivitātes, kas kalpos kā pamats šajā sadaļā minētajam (sīkāk sadaļā 3.3.3.).
Šajā prioritārajā jomā veidojot atkārtojamības un tālāknododamības stratēģiju nepieciešams domāt
plašāk par vienkāršu projekta turpinājumu, ir jāiekļauj skaidrs un praktisks plāns, lai nodrošinātu
to, ka projekta rezultāti būs atkārtojami citās nozarēs, reģionos, valstīs. Jāievēro, ka atkārtojamība
un tālāknododamība ir kas cits kā ilgtspējība, kas minēta veidlapā B6, kaut gan zināmā mērā
atkārtojamība un tālāknododamība var būt arī daļa no ilgtspējības stratēģijas.
Vairāk par šo tēmu sadaļā 2.3., kur aprakstīta tirgum gatavajiem un cita veida projektiem
nepieciešamā informācija.

Projekta sociāli ekonomiskā un ekosistēmas pakalpojumu ietekme (maksimums 10 000
rakstu zīmes): Lūdzu, norādiet iespējamo projekta aktivitāšu ietekmi uz vietējo ekonomiku un
iedzīvotājiem, kā arī uz ekosistēmas funkciju aizsardzību un atjaunošanu.
Centieni samazināt projekta “oglekļa ietekmi” (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Lūdzu,
paskaidrojiet, kā esat iecerējuši nodrošināt, ka jūsu projekta “oglekļa ietekme” saglabājas tik zema,
cik tas saprātīgi iespējams (ceļojumu samazināšana, izmantojot otrreizējo papīru utt).
B4 veidlapa – Iesaistītās/ieinteresētās puses un galvenā mērķauditorija (maksimums 12 000
rakstu zīmes)
Norādiet ieinteresētās puses, kuru iesaistīšana paredzēta pieteikumā, un norādiet, kāda būs šī
sadarbība. Lūdzu, norādiet, kādu ieguldījumu esat paredzējis no tām saņemt un kā šī sadarbība tiks
izmantota projekta ietvaros, kā tā projektam būs noderīga un/vai nepieciešama.
Aprakstiet zināšanu izplatīšanas mērķa grupas un metodes. Sniedziet komentārus par vispārīgajām
publicitātes aktivitātēm un/vai koncepcijas mārketingu projekta īstenošanas gaitā un pēc tās. Lūdzu
apvienojiet šo informāciju ar atkārtojamības un tālāk nododamības aktivitātēm un iekļaujiet
kvalitatīvos/kvantitatīvos rādītājus mērķgrupām (piem. ieinteresētās puses, kas ir izteikušas vēlmi
pārņemt projekta rezultātus, tirgus analīzi utt.)
Lūdzam precīzi atdalīt ieinteresētās puses/institūcijas no galvenās mērķgrupas.
•
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“Galvenā mērķgrupa” attiecas uz auditoriju (piem. noteikta sabiedrības daļa, kategorija,
profesija, organizāciju veids, ekonomiskie spēlētāji utt.), kam ir paredzētas projekta
aktivitātes. Šai auditorijai ir jābūt, cik vien precīzi iespējams, noteiktai (gan kvantitatīvi,
gan kvalitatīvi) projekta pieteikumā un jābūt saistītai ar projekta mērķiem un problēmām.
Projekta uzraudzības aktivitātēs jāiekļauj projekta darbības ietekme uz attiecīgo mērķgrupu

•

vai uz aktivitātēm (atkarībā no projekta veida). Mērķgrupas izvēlei ir jābūt pamatotai, lai
sasniegtu projekta mērķus.
Ieinteresētās puses/institūcijas attiecas uz organizācijām (iestādēm, personām, personu
grupām, NVO), kam ir interese projektā sasniegto rezultātu tālākā izmantošanā. Šajā
nodaļā projekta parterus lūdzam neminēt. Attiecīgo ieinteresēto pušu konsultācijas un/vai
iesaistīšanās projekta laikā jābūt nodrošinātai attiecīgi pēc projekta veida un tematikas.

B5 veidlapa – Paredzamie ierobežojumi un riski, kas saistīti ar projekta īstenošanu un
ietekmes mazināšanas stratēģiju (maksimums 12 000 rakstu zīmes)
Svarīgi, lai iesniedzēji norādītu visus iespējamos iekšējos vai ārējos notikumus (“ierobežojumus un
riskus”), kas varētu atstāt uz veiksmīgu projekta īstenošanu būtisku negatīvu ietekmi. Lūdzu,
uzskaitiet šādus ierobežojumus un riskus, norādot tos secībā no svarīgākajiem uz mazāk svarīgiem.
Lūdzu, norādiet arī jebkādus iespējamos ierobežojumus un riskus, kas var rasties sociāli
ekonomiskās vides dēļ. Attiecībā uz katru norādīto ierobežojumu un risku, lūdzu, norādiet, kā esat
paredzējis to pārvarēt.
Stingri ieteicams iekļaut šajā sadaļā informāciju par licencēm, atļaujām, ietekmes uz vidi
novērtējumu utt. un norādot, kādu atbalstu jums sniegušas kompetentās iestādes, kas atbildīgas par
šādu atļauju izsniegšanu. Līdzšinējā pieredze LIFE programmas jomā parādījusi, ka saistībā ar
dažiem projektiem rodas grūtības iecerētajā projekta laikā pabeigt visas aktivitātes projekta laikā
radušos neparedzētu kavējumu un grūtību dēļ. Svarīgi, ka iesniedzēji identificē visus iespējamos
ārējos notikumus (“ierobežojumus un riskus”), kas var izraisīt šādus kavējumus. Viens iespējams
šādu grūtību iemesls ir nepieciešamība veikt novērtējumus, kas LIFE projekta sagatavošanas brīdī
nebija paredzēti, konkrēti:
• Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK (IVN Direktīva),
kodificēta ar 2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/92/ES22;
• Stratēģiskais vides novērtējums (SVN) saskaņā ar Direktīvu 2001/42/WE (SVN Direktīva)23;
• Novērtējums, kas nepieciešams saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. pantu (Biotopu Direktīva;
6. panta novērtējums).24
Šie novērtējumi var ietvert ilgstošas administratīvās procedūras un datu apkopošanas analīzi.
Parasti tas nerada problēmas, ja projekta ietvaros ir paredzēts nepieciešamais laiks un līdzekļi.
Tādēļ pirms LIFE pieteikuma iesniegšanas iesniedzējiem jānoskaidro, vai saskaņā ar ES vai
nacionālajiem tiesību aktiem būs nepieciešams kāds no iepriekšminētajiem novērtējumiem.
Iesniedzējiem B5 veidlapā jāapraksta, kā šie jautājumi ņemami vērā un kā viņi paredzējuši risināt
potenciālās problēmas. Lai novērstu neparedzētas problēmas, būtiska ir laba saziņa un konsultācijas
ar kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par šīm procedūrām. Tas jāpaveic LIFE pieteikuma
IVN direktīvas kodificētā versija:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
23
SVN Direktīva:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF
24
Biotopu Direktīvas konsolidētā versija:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF
22

51

sagatavošanas procesa sākumā. B5 veidlapa ir īstā vieta, kur norādīt, vai par novērtēšanas
procedūrām atbildīgās kompetentās iestādes ir sniegušas konsultācijas un kādi ir to rezultāti.
Visbeidzot, lūdzu, norādiet, kā esat ņēmuši vērā norādītos riskus, plānojot projektu (laika
plānošana, budžets utt.) un definējot aktivitātes.
B6 veidlapa – Projekta rezultātu turpinājums un ilgtermiņa ilgtspējība/valorizācija pēc
projekta beigām
Aprakstiet, kā projekts tiks turpināts pēc LIFE finansējuma pārtraukšanas, un kādas aktivitātes
jāveic, lai konsolidētu rezultātus nolūkā nodrošināt projekta rezultātu ilgtspējību. Lūdzu, norādiet,
kādi mehānismi tiks īstenoti, lai nodrošinātu, ka tas tiks izdarīts. Pievienojiet skaidru stratēģiju vai
mehānismu, lai nodrošinātu, ka sasniegtie rezultāti tiks izmantoti arī pēc projekta beigām. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka šajā sadaļā sniegtā informācija ir indikatīva un ka tā projekta laikā būs jāatjauno.
Konkrēti, sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:
• Kādas aktivitātes pēc projekta beigām būs jāveic vai jāturpina? (maksimums 5000
rakstu zīmes) Lūdzu, uzskaitiet šādas projekta aktivitātes, norādot to atsauci (piemēram, A1,
A2…) un nosaukumu.
• Kā tas tiks nodrošināts? Kādi resursi šo aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešami?
(maksimums 5000 rakstu zīmes) Lūdzu, norādiet, kā iepriekšminētās aktivitātes tiks turpinātas
pēc projekta, kas to darīs, cik ilgā laikā un ar kādu finansējumu.
• Cik lielā mērā projekta rezultāti un gūtās atziņas pēc projekta beigām tiks izplatītas tām
personām un / vai organizācijām, kas tās vislabāk varētu izmantot? (Lūdzu, norādiet šīs
personas / organizācijas) (maksimums 5000 rakstu zīmes): Lūdzu, norādiet, kā pēc projekta
beigām tiks turpinātas izplatīšanas aktivitātes. Lūdzu, norādiet personas / organizācijas, kas līdz
šim identificētas kā šo izplatīšanas aktivitāšu mērķi.
• Kā tiks nodrošināta konkrētu projekta aktivitāšu ilgtermiņa ilgtspēja? (maksimums
5000 rakstu zīmes): Lūdzu, sniedziet informāciju.
3.3.3. Detalizēts ierosināto aktivitāšu tehniskais apraksts (C veidlapas)
Iesniedzējam jānorāda visas aktivitātes, kas tiks īstenotas šī projekta ietvaros. Ir seši aktivitāšu
veidi:
A. Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešami).
B. Zemes iegāde / noma un / vai kompensācijas maksājumi par zemes izmantošanas tiesībām
(ja nepieciešams).
C. Ieviešanas aktivitātes (obligāti).
D. Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti).
E. Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti).
F. Projekta vadība (obligāti).
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Lai pieteikumu uzskatītu par atbilstošu līdzfinansējumam, katrai aktivitātei jāatbilst sekojošiem
noteikumiem: katras aktivitātes nepieciešamībai ir jābūt skaidri norādītai saistībā ar projekta
mērķiem un jāgarantē ilgtspējīgu rezultātu (ieguldīto investīciju) izmantošanu.
Saskaņā ar katru aktivitāšu veidu (A, B, C…) iesniedzējam jānorāda dažādas aktivitātes: A1, A2…
B1, B2 … C1, C2 … utt. Vienas kategorijas aktivitātes kārtas skaitļi tiek ģenerēti automātiski, un
to secību var mainīt, izmantojot bultas ‘Uz augšu↑’ un ‘Uz leju↓’.
Zem katras aktivitātes (A1, A2,…B1, B2 ….utt) var tikt iekļautas apakšaktivitātes (A1.1., A1.2….)
sadaļas “Apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) Ieteicams katru aktivitāti, no kuras paredzams
būtisks ieguldījums projektā (piemēram, apsaimniekošanas plāna sagatavošana, X ha zemes iegāde
utt.) norādīt kā atsevišķu aktivitāti un ielikt loģiskā secībā. Ņemt vērā, ka aktivitāšu un
apakšaktivitāšu skaits ir ierobežots un tam jābūt loģiski sakārtotam.
Ieteicams: Tikai atsevišķas darbības (piem. eksperimentālā objekta dizains un uzbūve), kas sniegs
būtiskus rezultātus projekta mērķu sasniegšanā, izdalīt kā aktivitātes.
Aktivitātes jāapraksta, cik precīzi iespējams. Aprakstus var papildināt ar kartēm, norādot
pasākumus, paskaidrojuma grafikus, tabulas vai attēlus, ko veidlapās var ievietot, izmantojot
funkciju “Attēli”. Aktivitātes nedrīkst jaukt ar projekta gala rezultātiem.
Katras aktivitātes aprakstā skaidri jānorāda saikne ar citām aktivitātēm (piemēram, aktivitāte C2
tiek īstenota pēc zemes iegādes aktivitātē B1, kas tiek īstenots pēc sagatavošanās aktivitātē A2), kā
arī skaidri (un kvantitatīvā izteiksmē) jānorāda, kā tas veicina projekta vispārīgo mērķu
sasniegšanu. Jābūt skaidrai saistībai starp aktivitātes tehnisko aprakstu un piešķirtajiem
finanšu resursiem.
Saistībā ar katru aktivitāti iesniedzējam jāsniedz šāda informācija:
• Aktivitātes nosaukums (maksimums 200 rakstu zīmes): Lūdzu, nodrošiniet, ka nosaukums
ir īss (maksimums 200 rakstu zīmes) un ka tas skaidri atspoguļo aktivitātes mērķi.
• Par īstenošanu atbildīgais saņēmējs: Lūdzu, norādiet, izvēloties no izlaižamās izvēlnes, kuri
projekta saņēmēji būs atbildīgi par šīs aktivitātes īstenošanas koordinēšanu. Ja tiek iesaistīts
vairāk nekā viens saņēmējs, lūdzu, izlaižamajā sarakstā sniedziet informāciju, kurš saņēmējs
par ko teksta laukā ir atbildīgs (maksimums 500 rakstu zīmes).
• Apraksts (kas, kā, kur un kad) (maksimums 7000 rakstu zīmes): Lūdzu, aprakstiet
aktivitātes saturu, norādot, kas tiks darīts, kādi līdzekļi tiks izmantoti, kurā vietā, cik ilgā laikā
un kādā termiņā. Norādiet saites ar citām aktivitātēm. Lūdzu norādiet, kāpēc aktivitāte ir
nepieciešama un kā tas palīdzēs sasniegt projekta mērķus. Par aktivitātēm, kas tiek īstenotas
ārpus ES, jāsniedz pilna informācija par to, kādēļ šādas aktivitātes nepieciešamas ES vides
mērķu sasniegšanā un lai nodrošinātu LIFE projekta laikā veikto iejaukšanos efektivitāti to
dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi. Īpašas apakšaktivitātes (A1.1, A1.2,…) var tikt
iekļautas no pieteikuma rakstītāja puses, ja tas ir nepieciešams (skatīt piemēru Aktivitāte D)

53

• Izmaksu kalkulācija (maksimums 2000 rakstu zīmes): Lūdzu, veiciet kopsavilkumu
metodoloģijai, kas šajā aktivitātē tiks izmantota galveno izdevumu izmaksu aplēsei (piemēram,
ha skaits * izmaksas / ha, dienu skaits * vidējās izmaksas /dienā, …). Lūdzu, ņemiet vērā, ka
aktivitātes kopējās izmaksas tiek attēlotas automātiski atbilstoši finanšu veidlapās ievadītajiem
datiem (izmaksu līniju summa tiek veidota attiecīgās aktivitātes F veidlapās); veidojot jaunu
aktivitāti, šī vērtība pēc noklusējuma ir 0 €. Jums jāsniedz informācija par dažādiem aprēķiniem
un aplēsēm, uz kurām balstītas šīs kopējās izmaksas.
• Veikto rezultātu vienība/”produkts” (deliverables): Lūdzu, norādiet visus piegādājamos
produktus, kas saistīti ar katru aktivitāti, un atbilstošu izpildes termiņu (diena/mēnesis/gads),
izmantojot pogu ‘Pievienot’. Rezultātu vienības/produkti (deliverables) ir tie materiālie
produkti, ko var piegādāt (piemēram, apsaimniekošanas plāni, pētījumi un citi dokumenti,
programmatūra, videomateriāli utt.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš veikto rezultātu produkts
būs atsevišķi jāiesniedz (uz tiem jābūt attēlotam LIFE logo) Līgumslēdzējai iestādei reizē ar
darbības ziņojumu.
• Atskaites punkti (milestones): Lūdzu, norādiet visus ar katru aktivitāti saistītos projekta
atskaites punktus (milestones) un attiecīgo piegādes / sasniegšanas termiņu
(diena/mēnesis/gads). Projekta atskaites punkti projekta īstenošanas laikā tiek definēti kā
svarīgākie brīži, piemēram, “Projekta vadītāja iecelšana”, “Zemes iegādes darījuma
pabeigšana” utt. Atbilstošie dokumenti Līgumslēdzējai iestādei nav jāiesniedz. Jums vajadzēs
informēt Līgumslēdzēju iestādi, tai iesniedzamajās tehniskajās atskaitēs norādot, vai atskaites
punkts ir izpildīts vai nē.
• Grafiks: Attiecībā uz katru projekta aktivitāti, lūdzu, atzīmējiet atbilstošo īstenošanas periodu.
Plānojot projekta īstenošanas laiku, lūdzu atcerieties, ka LIFE 2017 projektu nevar uzsākt agrāk
par 2018.gada 15.jūniju. Tāpat projekta beigās iekļaujiet drošu termiņa nobīdi, rēķinoties ar
neizbēgamiem un neparedzētiem kavējumiem.
Lūdzu, zemāk skatiet norādes uz papildus informāciju, kas jāiesniedz saistībā ar konkrētām
aktivitātēm.
C0 veidlapa – Visu aktivitāšu saraksts
Šī veidlapa ļauj iesniedzējam izveidot visas projektā paredzētās aktivitātes pēc to veida (A, B, C
…), izmantojot pogu ‘Pievienot projekta aktivitāti’. Kad aktivitāte izveidota, varat izmantot pogu
‘Saglabāt un nākamais’, lai uzreiz izveidotu citu aktivitāti.
Ļoti svarīgi: projekta aktivitātes jāizveido, pirms vēl finanšu F veidlapās varat norādīt kādas
izmaksas.
C1 veidlapa
A. Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešams)
Sagatavošanās aktivitāšu laikā jāizstrādā visas praktiskās rekomendācijas un/vai informācija, kas
tiks īstenotas (vai nu projekta laikā vai atbilstoši pēc projekta) un tas neprasīs turpmākos
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sagatavošanās darbus. Projektā nedrīkst tikt iekļautas sagatavošanās darbības, kas ir pilnībā veiktas
jau pirms projekta uzsākšanas.
Sagatavošanās aktivitātēm vajag būt:
• Tieši saistītām ar projekta mērķiem
• Ievērojami īsākām kā projekta darbības laiks un tās beidzas daudz ātrāk kā projekts
• Tās nevar būt izpētes aktivitātes, ja nu vienīgi tās sakrīt ar vadlīniju 1.5.15. punktā
minētajiem izņēmumiem.
Sagatavošanās aktivitātes tiek stingri nodalītas no projekta ieviešanas fāzes, kas ietver tehnisko
dokumentu (plāni, uzskaitījumu sagatavošana, atļaujas) un jebkādu veicamo administratīvo vai
juridisko procedūru (konsultācijas, uzaicinājumi iesniegt pieteikumus, pārrunas, apmācības utt.)
sagatavošanu.
Sagatavošanās aktivitātēm jāaptver viss, kam jābūt pabeigtam, lai uzsāktu vai atbilstoši īstenotu
citas projekta aktivitātes, kas norādītas kategorijās B, C, D, E vai F. Tās ietver tehnisko dokumentu
(plāni, uzskaitījumu sagatavošana,…) un jebkādu veicamo administratīvo vai juridisko procedūru
(konsultācijas, uzaicinājumi iesniegt pieteikumus, pārrunas, apmācības utt.) sagatavošanu.
Ja paredzēta apsaimniekošanas plāna un / vai pasākumu plāna izstrādāšana, attiecīgās
sagatavošanās aktivitātes aprakstā jānorāda, kas tiks darīts, lai nodrošinātu šo plānu īstenošanu
(piemēram, kompetentas iestādes apstiprina šo plānu pirms projekta beigām).
Ja sagatavošanās aktivitāšu rezultātā projekta laikā nenotiek tieša īstenošana, to aprakstā jāiekļauj
pietiekami skaidrojumi, apņemšanās un garantijas, lai parādītu, ka pēc projekta tiek efektīvi
nodrošināta pilnīga to īstenošana. Pretējā gadījumā šādas aktivitātes pārskatīšanas laikā var dzēst
no projekta.

B. Zemes iegāde / noma un / vai kompensācijas maksājumi par zemes izmantošanas
tiesībām
Sevišķi svarīgi ir, ka katras aktivitātes aprakstā tiek skaidri norādīts, kā tiek izpildīts katrs no
2.4.3.sadaļā aprakstītajiem attiecināmības nosacījumiem par zemes iegādi LIFE Daba un
bioloģiskā daudzveidība vadlīnijās projekta pieteicējiem 2017. gadam.
Saistībā ar katru aktivitāti, lūdzu, norādiet, kādā stadijā ir pārrunas ar zemes īpašniekiem. Vai ar
viņiem notikušas sarunas un vai viņi principā piekrīt? Skaidri norādiet, kāda veida biotopi tiks
iegādāti / nomāti un kur tie atrodas. Norādiet, cik daudz katra veida biotopa zemes tiks iegādāts /
nomāts, un pamatojiet piedāvātās izmaksas uz ha kontekstā ar pašreizējām zemes cenām. Ja zemi
paredzēts iegādāties, veicot zemes gabalu maiņu, skaidri norādiet to (lai šāds darījums būtu
attiecināms, maiņa jāveic pirms projekta beigām). Ja zemi paredzēts iegādāties vai nomāt, lai
projekta ietvaros uzņemtos citas aktivitātes, norādiet, kādas aktivitātes ir atkarīgas no veicamās
zemes iegādes. Ja šāds gadījums attiecināms, lūdzu, norādiet ‘alternatīvu’ zemes gabalu, ko var
iegādāties, ja saistībā ar pirmo rodas kādas grūtības.
C. Ieviešanas aktivitātes (obligātie)
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Ieviešanas aktivitātes (C aktivitātes) ir projekta pieteikuma galvenās aktivitātes. Tām vienmēr jābūt
vai nu izmēģinājuma vai demonstrēšanas, vai labas prakses darbībām, vai arī atbalstot
komunikāciju, materiālu izplatīšanas un sabiedrības apziņas celšanas aktivitātēm klimata pasākumu
organizēšanas jomā. C aktivitāšu galvenajiem rezultātiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem un ar
konkrētu ieguvumu saistībā ar klimata aktivitātēm. Šim ieguvumam ir jābūt izmērāmam un
izvērtētam zem D kategorijas – novērošanas/uzraudzīšanas aktivitātes. Katras aktivitātes
rezultātam ir jābūt saskaitāmam ar atbilstošiem sasniegtajiem projekta produktiem (deliverables)
un materiāliem, noorganizētajiem pasākumiem.
Projekta pieteikumā ir jābūt iekļautām obligātajām atkāŗtojamības un tālāk nododamības
aktivitātēm. Tas iekļaus aktivitāšu kopumu par izdevīgāko cenu veiksmīgai aktivitāšu
atkārtojamībai un tālāk nododamībai. Lai to veiksmīgi realizētu, ir nepieciešams izstrādāt
stratēģiju, iekļaujot uzdevumus, lai palielinātu ietekmi no projektā piedāvātajiem risinājumiem un
mobilizētu plašāku šo rezultātu pārņemšanu un izmantošanu, sasniedzot pēc iespējas plašākas
masas projekta laika un pēc tā beigām. Tās nav tikai zināšanu nodošanas un tīklošanas aktivitātes,
bet iekļauj arī tehnoloģijas, metodes vai pielietotās, izstrādātās stratēģijas izmantošanu praksē kādā
citā vietā.
Atkārtojamība un tālāk nododamība ir vairāk kā tikai materiālu izplatīšana un attiecas uz
konkrētu projekta aktivitāšu atkārtojamību un tālāk nododamību, piemēram, projektā izstrādāto
risinājumu izmantošana citos sektoros, organizācijās, reģionos un valstīs.
Sekojošās aktivitātes var tikt uzskatītas kā atkārtojamas un tālāk nododamas projekta ieviešanas
laikā:
1. Izmantojot tehnoloģijas un metodes dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos
2. Autorizējot ieteiktās tehnoloģijas vai metodes citās organizācijās
3. Parakstīt sadarbības līgumus ar citiem komerciāliem/rūpnieciskās ražošanas partneriem,
kas ieviestu ieteiktās tehnoloģijas, metodes dažādos ģeogrāfiskajos apgabalos papildus
tam, kas ir plānots projektā
4. Sagatavot biznesa piedāvājumus, pamatojoties uz piedāvātajām tehnoloģijām vai
metodēm citos sektoros, kā paredzēti projekta pieteikumā.

D. Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti)
Katram projektam jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem un projekta ietekmi attiecībā uz LIFE
izpildīšanas indikatoru tabulu (skatīt excel tabulu: LIFE izpildīšanas indikatoru uzsaukums 2017).
Šie indikatori tiks izmantoti projekta ietekmes uz vidi izvērtēšanas laikā. Lūdzam pārskatīt projekta
indikatorus un aizpildīt tos pēc projektā piedāvāto risinājumu ietekmes projekta laikā un pēc tā
beigām (iekļaut skaidrojumus tiešajos un relatīvajos rādītājos). Lūdzam to izdarīt arī pēc 3 vai 5
gadiem, kad projekts ir beidzies(atkarībā no projekta vajadzībām).
Excel LIFE izpildīšanas indikatoru tabula ir jāpievieno e-porposal kā pielikums.
2018.gadā veiksmīgajiem iesniedzējiem būs pieejama dinamiska datu bāze; pagaidām pieejama
demo versija: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm . Ja
56

tīmekļa vietne nedarbojas (piemēram, gadījumos, kad iesniedzējam nav uzstādīts Flash Plugin),
iespējams
lejuplādēt
.mp4
filmu,
kas
atrodas
šeit:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4
Gatavojot pieteikumu, jāaizpilda pievienotā Excel tabula; tiešsaistes datu bāzi šobrīd nav iespējams
aizpildīt un tās demo versija kalpo kā paraugs tam, ko iesniedzēji var sagaidīt vēlāk.
Projekta pieteikumā ir jāiekļauj īpašas darbības, kā pārraudzīt un izmērīt izpildīšanas indikatorus
(atbilstoši paraugveidlapām, kas tiks nodrošinātas kā daļa no projekta atskaitēm) ar atsevišķu
budžetu. Šāda informācija par indikatoru radītāju sasniegšanu ir jāiekļauj katrā projekta atskaitē
(progresa, vidus ziņojuma un gala atskaitē). Kur tas ir nepieciešams, projekta pieteikuma
iesniedzēji var iekļaut pilnu Dzīves cikla analīzi un iekļaut to kā projekta rezultātu produktu
(deliverables).
Obligāts ir arī projekta aktivitāšu sociāli-ekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un
iedzīvotājiem vērtējums, kā arī ekosistēmas funkciju atjaunošanas vērtējums, un tie jāiekļauj kā
atsevišķas aktivitātes. Tos var īstenot pētījumu formā, apkopojot datus un rezultātus par visu
projekta īstenošanas laiku, kas jāiesniedz reizē ar Gala atskaiti. Projekta pozitīvā efekta
sasniegšanas piemēri: tiešais vai netiešais darba spēka pieaugums, citu aktivitāšu straujāka attīstība
(piem. ekotūrisms), veicinot papildus ienākumu avotus, nolīdzinot sociālo un ekonomisko
izolāciju, ceļot reģiona attīstību, stimulējot vietējo iedzīvotāju aktīvu dalību pasākumos (īpaši lauku
reģionos).

E. Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti)
Visos pieteikumos jānorāda paredzamās aktivitātes rezultāti atbilstošā secībā (skatīt sadaļu 3.3.3),
lai izplatītu projekta rezultātus.
Projektā jāiekļauj sekojošas komunikācijas aktivitātes:
•

•

•

Informācijas un sabiedrības apziņas celšanas aktivitātes saistībā ar projekta noteiktām
mērķgrupām, iedzīvotājiem un ieinteresētajām institūcijām. Šāda veida aktivitātes ir
jāieplāno jau projekta sākumā.
Vairāk tehniskās informācijas izplatīšanas aktivitātes, rezultātu un projektā iegūto mācību
nodošana ieinteresētajām pusēm/institūcijām, kas varētu gūt labumu no projekta
pieredzes.
Tīklošanā

Katrai aktivitātei, lūdzu, norādiet un pamatojiet mērķa auditoriju. Ja aktivitātē iekļautas sapulces
(piemēram, ar vietējām ieinteresētajām pusēm), jums jānorāda, cik sapulces, kur un kad notiks, kas
tās apmeklēs, kas tajās tiks pārrunāts, cik personu līdzdalība paredzama un kādu palīdzību tās dos
projektam. Ja aktivitāte saistīta ar brošūrām, bukletiem, publikācijām, …, norādiet, cik eksemplāru,
cik lappušu (kāda izmēra un krāsas…) tajās būs, kam un kad tās tiks izplatītas. Ja aktivitāte saistīta
ar filmu, norādiet formātu, ilgumu, eksemplāru skaitu, kur tā tiks rādīta utt. Ja aktivitāte saistīta ar
apmeklētāju piekļuvi, norādiet, kas un kur tiks darīts, kāds ir paredzamais apmeklētāju skaits, kādu
palīdzību tas dos projektam utt. Ja saņēmēji plāno prezentēt projekta rezultātus valsts / starptautiska
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mēroga pasākumos (konferencēs, kongresos), skaidri paskaidro to atbilstība un projekta pievienotā
vērtība.
Visās aktivitātes jānorāda gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie rādītāji (piemēram, pastiprināts
atbalsts no vietējās sabiedrības, informēti 2500 personu, izplatīti 3000 brošūru), norādot, kā tas
palīdz sasniegt projekta mērķus.
Zemāk norādītās izplatīšanas aktivitātes ir obligātas, tās jāapvieno vienā apakšaktivitātē ar šādiem
nodevumiem(deliverables):
• Stratēģiski svarīgās un sabiedrībai pieejamās vietās jāuzstāda ziņojumu dēļi, uz kuriem
rakstīts par projekta ieviešanu. Uz tiem vienmēr jābūt attēlotam LIFE logotipam.
• Projekta aprakstam jābūt iekļautam jaunizveidotā vai jau esošā tīmekļa vietnē (ar LIFE
logotipu), sniedzot arī pilnu informāciju par tā mērķiem, aktivitātēm, progresu un rezultātiem.
Vietnei jābūt pieejamai tiešsaistē sešu mēnešu laikā no projekta sākšanas brīža, projekta laikā
tā regulāri jāatjauno un jāuztur tiešsaistē vismaz piecus gadus pēc projekta beigām.
• Tīklošana ar citiem projektiem (tajā skaitā LIFE III, LIFE+ un/vai LIFE projektiem),
informācijas apmaiņas aktivitātes utt. jāatspoguļo kā konkrēts E kategorijas obligāta aktivitāte
ar atsevišķu budžetu.
• Layman atskaite. Projekta beigās papīra un elektroniskā formātā jāsagatavo ziņojums
sabiedrībai. Tas jābūt rakstītam angļu valodā un projekta valodā. Ziņojumam jābūt 5 – 10
lappuses garam, un tam jāinformē sabiedrība par projektu, tā mērķi, aktivitātēm un rezultātiem.
Šīs aktivitātes nav uzskatāmas par obligātām, bet tiek gaidītas no vairuma projektu un ir labi
rezultātu izplatīšanas veidi:
• Darbs ar medijiem (preses konferences, tikšanās ar žurnālistiem vai viņu apmeklējumi, rakstu
sagatavošana presei...).
• Pasākumu organizēšana: piemēram, publiskas informatīvas sapulces, sapulces ar interešu
grupu piedalīšanos, apmeklējumi gida pavadībā… Aprakstiet, kas tieši ir plānots un kā tas
veicinās projekta mērķu sasniegšanu. Aprakstiet gala rezultātu.
• Darbsemināri, semināri, konferences: Ja šos pasākumus apmeklē (viens vai vairāki)
saņēmēji, norādiet, kuri (ja tas ir zināms). Ja tos organizē (viens vai vairāki) saņēmēji, precīzi
aprakstiet, kāds būs temats, kā tie veicinās projekta mērķu sasniegšanu, kas uz tiem tiks
uzaicināts (kad vien iespējams, būtu jāaicina LIFE saņēmēji, kuri īsteno vai ir īstenojuši līdzīgus
projektus, lai veicinātu tīklošanu), kāds ir paredzamais dalībnieku skaits. Visbeidzot, aprakstiet
katra notikuma rezultātu un kā tas tiks izplatīts.
• Brošūru, filmu utt. ražošana. Norādiet, kas tieši ir plānots (priekšmets, kopiju skaits, kam
tās tiks izplatītas). Ievērojiet, ka visos šādos materiālos saistībā ar LIFE jābūt skaidrai norādei
uz LIFE finansiālo atbalstu (tajā skaitā LIFE logotipam), lai tos varētu uzskatīt par tiesīgiem
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saņemt līdzfinansējumu, un ka viena katra produkta kopija jāpievieno attiecīgajam progresa /
starpposma atskaitei vai gala atskaitei.
• Tehniskās publikācijas par projektu: Ja vien tas jau ir zināms, norādiet, kurā žurnālā
publikācija tiks ievietota. Šādās publikācijās jāietver norāde uz ES finansiālo atbalstu.
Skatīt Kopīgos noteikumus par komunikāciju un izplatīšanas prasībām. LIFE mājaslapā
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
ir
iekļauti
padomi
komunikācijas un izplatīšanas darbībām un vadlīnijas kā veidot LIFE tīmekļu vietnes.
F. Projekta vadība (obligāti)
Iesniedzējam jāuzskaita dažādi aktivitātes, kas vērstas uz projekta un tā kvalitātes kontroles un riska
vadības aktivitāšu nodrošināšanu, ieskaitot rezerves plānošanu. Tas parasti iekļauj sekojošas
aktivitātes un izmaksas:
Vispārējā projekta vadība:
Katrā projektā jābūt ietvertam vienai vai vairākām noteiktām aktivitātēm ar nosaukumu “Projekta
vadītājs (atbildīgā saņēmēja vārds)”. Šajā / šajās aktivitātē (-ēs) jābūt ietvertam projekta vadības
personāla un projekta saņēmēju pienākumu aprakstam projekta vadības nodrošināšanā un
ziņojumu/atskaišu sagatavošanā un iesniegšanā. Vadība jāapraksta pat tad, ja šī projekta ietvaros
tas neradīs nekādas izmaksas. Atskaišu sniegšanā jābūt ietvertiem progresa atskaites, starpposma
un gala atskaišu sagatavošanas darbiem, ietverot maksājumu pieprasījumus.
Lūdzu, iekļaujiet iesaistītā tehniskā un administratīvā personāla pārvaldības shēmu. Šajā shēmā
jābūt iekļautiem pierādījumiem, ka koordinējošajam saņēmējam (projekta vadītājam) ir skaidri
piešķirts pilnvarojums un viņš/viņa vada projekta vadības personālu pat gadījumā, ja daļa projekta
vadības nodota ārpakalpojumā. Paskaidrojiet, vai vadības personālam ir pieredze projektu
vadībā.
Ir stingri ieteicams, ka projekta vadītājs ir pilnas slodzes darbinieks. Ja koordinators vai projekta
vadītājs ir iesaistīts arī noteiktu aktivitāšu veikšanā, tad attiecīgā daļa no viņa darba algas ir jāiedala
šajās aktivitātēs.
Projekta vadībai vajadzētu būt iekļautai koordinējošā saņēmēja personāla sastāvā. Tomēr ārējo
pakalpojumu iesaistīšana projekta vadības nodrošināšanā ir pieļaujama, ja ir pievienots klāt
pamatots attaisnojums, nodrošinot koordinējošā saņēmēja pilnīgu un katras dienas kontroli par
projekta darbību. Projekta pieteikumā ir skaidri jānorāda kā šī kontrole tiks nodrošināta.
Lūdzu iekļaut arī loģisku pamatojumu projektu partneru izvēlē/konsorcijā, norādot katram
saņēmējam/partnerim valsti, ko pārstāv un lomu projektā. Lūdzu pievienot zemāk esošo tabulu kā
pielikumu “projekta vadībai”.
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Valsts

Loma projektā

Saņēmējs 1
Saņēmēja saistītais uzņēmums
1
Saņēmējs 2
Saņēmējs 3
Gadījumā, ja ir paredzēts pieteikumā iekļaut arī saistīto uzņēmumu, tam arī jāparādās šajā tabulā.
Audits:
Ja nepieciešams (skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgos nosacījumus), Līgumslēdzējai
iestādei projekta gala ziņojumā iesniegtie finanšu pārskati jāpārbauda neatkarīgam, koordinējošā
saņēmēja izvēlētam auditoram. Šajā revīzijā jāpārbauda ne tikai nacionālo tiesību aktu un
grāmatvedības noteikumu ievērošana, bet arī jāapliecina, ka visas radušās izmaksas atbilst Tipveida
LIFE dotāciju līguma vispārīgajiem nosacījumiem. Finanšu veidlapās audita izmaksas jāiekļauj
budžeta pozīcijā “Citas izmaksas”. Audita atskaitei ir jābūt iekļautai projekta “produktu”
(deliverables) sarakstā.
Šāds audita ziņojums par finanšu izlietojumu ir nepieciešams, ja projekta ieguldījums no ES
saņēmējam ir pārsniedzis 325 000 € slieksni. Tas nozīmē, ka kategorijā “citas izmaksas” ir jāsedz
visas auditora izmaksas par visiem projekta sadarbības partneriem ar ES finansējumu vismaz sākot
no 325 000 €. Projekta saņēmējiem ar zemāku ES finansējumu nav nepieciešams nolīgt sertificētu
auditoru, lai pārbaudītu to izmaksas.
Plāns darbību veikšanai pēc LIFE projekta:
Koordinējošajam saņēmējam jāsastāda un gala zatskaitei jāpievieno “Plāns darbību veikšanai pēc
LIFE projekta”(After-LIFE Plan). Tas jāatspoguļo saņēmēja valodā un, vēlams, arī angliski,
papīra un elektroniskā formātā. Lai tas atbilstu labākās prakses projektiem, plānā darbību veikšanai
pēc LIFE projekta jānorāda, kā LIFE projektā rosinātās aktivitātes tiks turpinātas un attīstītas
pirmajos gados pēc projekta noslēguma un kā tiks nodrošināta ilgāka vietas(-u) apsaimniekošana.
Izmēģinājuma un demonstrācijas projektiem plānā darbību veikšanai pēc LIFE projekta papildus
jānorāda, kā pēc projekta noslēguma turpināsies rezultātu izplatīšana un saziņa. Tajā jāsniedz
sīkāka informācija, kādas aktivitātes tiks veiktas, kad, kas tos veiks un kādi finanšu avoti tiks
izmantoti. Pieteikumam jāpievieno atsevišķs šī plāna F-aktivitāte, bet plāns jāpievieno produktu
(deliverables) sarakstam.
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C2 veidlapa Atskaites grafiks
Paredzētās aktivitāšu atskaites:
Koordinējošajam saņēmējam Līgumslēdzējai iestādei jāsniedz ziņojums par projekta tehnisko un
finanšu progresu. Šajos ziņojumos jāizceļ projekta ietvaros sasniegtie rezultāti un iespējamās
problēmas.
Ņemiet vērā, ka dotāciju līgumam, projekta vadībai, formālajiem ziņojumiem (izņemot pielikumus
vai nodevumus (deliverables)) un visai saziņai ar Līgumslēdzēju iestādi jābūt angļu valodā pat tādā
gadījumā, ja projekta pieteikuma valoda ir cita. Tādēļ ziņojumu (izņemot pielikumus vai
nodevumus) tulkošanas izmaksas ir attiecināmas.
Projektiem, kuru ilgums pārsniedz 24 mēnešus un nepieciešamais ES ieguldījums pārsniedz €
300 000, ja koordinējošais saņēmējs iecerējis lūgt otro priekšfinansējumu, jāiesniedz detalizētāks
“Starpposma ziņojums ar maksājuma pieprasījumu”. Projektiem, kuru ilgums pārsniedz 48
mēnešus, bet ES ieguldījums pārsniedz € 4 000 000, ja koordinējošais saņēmējs vēlas pieprasīt
trešo priekšfinansējuma maksājumu, jāiesniedz otrais Starpposma ziņojums. Starpposma
ziņojums(-i) jāiesniedz kopā ar lūgumiem nodrošināt starpposma priekšfinansējumu atbilstoši
Tipveida LIFE dotāciju līguma Īpašajiem nosacījumiem. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta
beigu datuma jāiesniedz viens “Gala ziņojums ar maksājuma pieprasījumu”. “Progresa ziņojumi”
arī jāparedz, lai nodrošinātu, ka reizi 18 mēnešos tiek saņemts vismaz viens ziņojums (atskaites
grafiku pārskatīšanas posmā var mainīt). Pilnu informāciju par ziņojumu sniegšanas pienākumu
LIFE projektos lūdzu skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma Īpašos nosacījumus.
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3.4 Finanšu pieteikumu veidlapas
Svarīgi: Projekta budžetā drīkst būt iekļautas tikai tās izmaksas, kas atbilst tipveida LIFE
dotāciju līguma Īpašo nosacījumu II.19. pantam. ES ieguldījums tiks aprēķināts, balstoties uz
attiecināmajām izmaksām.
Vispārīgās piezīmes:
Visas izmaksas jānoapaļo līdz tuvākajam veselajam eiro. Veidlapās ievadīt skaitļus ar cipariem aiz
komata nedrīkst.
Koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji, kā arī citi uzņēmumi, kas ir daļa no tām pašām
grupām vai holdingiem, nevar darboties kā apakšuzņēmēji.
Iekšējo rēķinu sagatavošana (t.i., izmaksas, kas rodas darījumos starp saņēmēja nodaļām) atļauta
tikai tad, ja no tās izslēgti visi peļņas elementi, PVN un pieskaitāmie izdevumi.
Visos līgumos, kas piesaistīti atbilstoši kādai no izmaksu kategorijām, jāievēro interešu konflikta
neesamības princips neatkarīgi no to summas.
Saņēmēju maksātais pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, izņemot:
a) ar nodokli apliekamās darbības vai darbības, kas atbrīvotas no nodokļiem un kam ir
atvilkšanas tiesības;
b) tādas darbības, ko valsts vai pašvaldības iestāde vai cits publisko tiesību subjekts veic kā
saņēmējs.
Katrai izmaksu ailei izvēlieties no izlaižamajām izvēlnēm tā saņēmēja saīsināto nosaukumu, kurš
uzņemsies attiecīgās izmaksas, un tās aktivitātes numuru, uz kuru šīs izmaksas attiecas.
Lai izmaksu aili pievienotu, izvēlieties pogu ‘Pievienot’; lai izmaksu aili izdzēstu, izvēlieties pogu
‘Dzēst’.
Visas finanšu veidlapas ir aktivizējamas ar taustiņu Tab: lai izmaksu ailes izveidotu ātri, jūs varat
izmantot tastatūras taustiņu [Tab], lai pārvietotos no viena lauka uz otru un pēc tam uz pogu
‘Pievienot’ (pēc tam piespiediet taustiņu ‘Ievadīt’ [‘Enter’]: izmaksu aile ir pievienota).
Ja projektu saņēmēji vēlās tikt iekļauti projekta aktivitātēs ar 0 € izmaksām (un tas ir
atzīmēts A3/A4 deklarācijā), ir nepieciešams to atzīmēt F1-F7 veidlapās attiecīgi pie
plānotajām aktivitātēm kā 0 € izmaksas.
Ja projekta saņēmēji (privātas organizācijas) vēlās iesaistīt projektā saistītos uzņēmumus, tad
viņiem ir jānorāda izmaksu aprakstā, ka izdevumi tiks apmaksāti no attiecīgā saistītā uzņēmuma +
vārds un uzvārds. Ņemt vērā, ka informācija par saistīto uzņēmumu iesaistīšanos projektā būs
ielikta arī 1.7 pantā, nākošajiem līdzfinansējuma līgumiem.
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F1 veidlapa – Tiešās personāla izmaksas
Vispārīga informācija: Publisko tiesību subjekta personāla algu izmaksas var finansēt tikai tik
lielā mērā, cik tas attiecas uz tā projekta īstenošanas darbību izmaksām, ko attiecīgais publisko
tiesību subjekts neveiktu, ja nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu. Attiecīgajam personālam,
neatkarīgi no tā, vai tas projektā strādā pilnu vai nepilnu laiku, jābūt īpaši norīkotam/ieceltam
strādāšanai pie šī projekta; atsevišķa uzdevuma veikšana ir noformēta līgumiska dokumenta vai
norīkojuma formātā, ko parakstījis attiecīgā saņēmēja atbildīgais dienests vai iestāde.
Turklāt publisko tiesību subjektu (kā koordinējošā saņēmēja un / vai saistītā saņēmēja) ieguldījumu
summai projekta budžetā (vismaz par 2%) jāpārsniedz projekta personāla, kas nav uzskatāms par
‘papildu’ algu izmaksas. Tas tiks automātiski pārbaudīts saskaņā ar Atskaiti R4 – atbilstība 2%
noteikumam, ja jūsu pieteikums aktivizēts eProposal pirms iesniegšanas, kā arī atlases posmā, gan
tad, kad projekta beigās tiek aprēķināts ES gala ieguldījums.
‘Papildus’ personāla izmaksu definīcija ietver visa personāla – pastāvīgā vai pagaidu – izmaksas
publisko tiesību subjektos, kuru līgumi vai to atjaunojumi:
- stājas spēkā projekta sākuma datumā vai pēc tā vai datumā, kad Līgumslēdzēja iestāde
paraksta dotāciju līgumu, vai pēc tā gadījumā, ja šī parakstīšana notiek pirms projekta sākuma
datuma, un
- ietver atsauci uz LIFE projektu.
Sīkāka informācija pieejama X pielikumā Tipveida LIFE dotāciju līgumā.
Līguma veids: Izvēlieties no izvēlnes papildus vai pastāvīgais personāls(saskaņā ar augstākminēto
skaidrojumu).
Ievērojiet, ka pakalpojumu līgumi ar privātpersonām var tikt pieskaitīti šai kategorijai ar
nosacījumu, ka attiecīgā persona strādā saņēmēja telpās un uzraudzībā un ka šāda prakse atbilst
attiecīgajiem nacionālajiem nodokļu un sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem.
Svarīgi: Laiks, ko katrs darbinieks pavada, strādājot pie projekta, tiek savlaicīgi (t.i., katru dienu,
katru nedēļu) reģistrēts, izmantojot laika uzskaites lapas vai līdzvērtīgu laika reģistrācijas sistēmu,
ko izveidojis un regulāri sertificē katrs projekta saņēmējs, ja vien darbinieks nav īpaši iecelts pilna
laika darbam projektā (vai ar fiksētu darba laika procentu, kas veltīts tikai projektam) saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19.pantu un X pielikumu (Finanšu un
administratīvās pamatnostādnes) vai arī pie LIFE projekta vidēji strādā mazāk nekā divas dienas
mēnesī.
Kategorija / Uzdevums projektā: Katra profesionālā kategorija jānorāda skaidri un nepārprotami,
lai Līgumslēdzēja iestāde varētu novērot projektam piešķirtos darba resursus. Informācijai par
profesionālo kategoriju jābūt īsai un skaidrai (piem., vecākais pētnieks). Personāla kategoriju /
uzdevumu piemēri projektā ir: vecākais inženieris / projekta vadītājs; tehniķis / datu analīze,
administratīvā / finanšu vadība utt.
Ja gadījumā profesionālā kategorija nepietiekami ilustrē darbinieka lomu projektā,
papildinformāciju var sniegt attiecīgās darbības aprakstā (C veidlapas) aprakstot tās izmaksas. Ja,
piemēram, personas loma ir “Lauksaimniecības jomas ekonomikas Vecākais pētnieks”, šajā sadaļā
rakstiet vienīgi “Vecākais pētnieks”un pārējo informāciju pievienojiet darbības aprakstā.
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Dienas likme: Dienas likme katram personāla loceklim tiek aprēķināta, balstoties uz bruto algu,
pieskaitot obligātās sociālās iemaksas, jebkādas citas likumā noteiktās izmaksas, bet neieskaitot
jebkādas citas izmaksas(sīkāk X pielikumā Tipveida LIFE dotāciju līgumam). Budžeta pieteikuma
izveidošanas nolūkā dienas likmi var aprēķināt, balstoties uz indikatīvām vidējām likmēm, kas ir
saprātīgas attiecīgajai personāla kategorijai, nozarei, valstij, organizācijas veidam utt. Nosakot
vidējās dienas likmes visam projekta periodam, ņemiet vērā paredzamos algu palielinājumus.
Kopējais produktīvais laiks gadā jāaprēķina, balstoties uz kopējo darba stundu/dienu skaitu saskaņā
ar nacionālajiem tiesību aktiem, koplīgumiem, darba līgumiem utt. Piemērs kopējā produktīvā laika
noteikšanai gadā varētu būt šāds (ievērojot attiecīgo tiesību aktos noteikto):
Dienas/gads
Mīnus 52 nedēļas nogales
Mīnus ikgadējās brīvdienas
Mīnus likumā noteiktās brīvdienas
Mīnus slimības dienas / citas (ja nepieciešams)
= Kopējais produktīvais laiks

365 dienas
104 dienas
21 diena
15 dienas
10 dienas
215 dienas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka budžeta pieteikumā norādītās likmes nedrīkst izmantot, iesniedzot atskaiti
par projekta izmaksām; izmaksās var iekļaut tikai projektā faktiski nostrādāto stundu izmaksas.
Jebkādi būtiski palielinājumi ir jāpamato. Personāla izmaksas jāaprēķina, balstoties uz stundu
likmēm, kas iegūtas, izdalot faktisko gada bruto atalgojumu vai algas, pieskaitot obligātās sociālās
iemaksas un jebkādas citas likumā noteiktās un darbinieka atlīdzībā iekļautās izmaksas, bet
neieskaitot jebkādas citas izmaksas ar faktisko attiecīgā darbinieka produktīvo stundu kopskaitu.
Gadījumā, ja faktiskais darbinieka produktīvo stundu kopskaits netiek reģistrēts uzticamā laika
reģistrācija sistēmā, tiek izmantota noklusējuma vērtība – 1720 produktīvās stundas.
Cilvēkdienu skaits: Projekta īstenošanai nepieciešamais cilvēkdienu skaits.
Tiešās personāla izmaksas: Aprēķinātas automātiski, reizinot kopējo attiecīgās kategorijas
cilvēkdienu skaitu ar attiecīgās kategorijas dienas likmi.
F2 veidlapa – Ceļa un uzturēšanās izmaksas
Piezīmē: Šajā budžeta kategorijā iesniedzējiem jāparedz ceļa izmaksas divām projektā iesaistītām
personām reģionālās atklāšanas sapulces apmeklējumam ar Līgumslēdzējas iestādes pārstāvjiem.
Saņēmējs un aktivitātes numurs: norādīt saņēmēju un aktivitātes numuru, uz kuru attiecās
sekojošās ceļa un uzturēšanās izmaksas.
Galamērķis (No / Līdz): Norādiet braucienu sākuma punktu un galamērķi. Norādiet valsts un
pilsētas nosaukumu, ja vien tas jau ir zināms. Ja notiek atkārtoti projekta teritorijas apmeklējumi,
ierakstiet ‘projekta teritorija’.
Ārpus Eiropas: Norādiet ‘Jā’ par braukšanu ārpus Eiropas Savienības.
Brauciena mērķis: Brauciena mērķim jābūt skaidri aprakstītam, lai varētu novērtēt izmaksas
attiecībā uz projekta mērķiem (piemēri: ‘izplatīšanas pasākums’, ‘tehniskās koordinācijas sapulce’,
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‘projekta teritorijas apmeklējums’). Norādiet paredzēto braucienu skaitu un cilvēku skaitu tajos, kā
arī brauciena ilgumu dienās. Lai aizpildītu lauku “brauciena mērķis”: ‘2 personas x 1 pasākums
‘xxx’ 2 dienām, ‘1 persona x 1 tehniskās koordinēšanas sanāksme x 1 diena’, ‘3 personas x 3
projekta teritoriju apmeklējums x 2 dienas’)
Jāiekļauj tikai ar ceļu un uzturēšanos saistītās izmaksas. Izmaksas, kas saistītas ar konferenču
apmeklējumu, piemēram, maksa par konferenci, jānorāda pozīcijā “Citas izmaksas” (F7 veidlapa).
Izmaksas par piedalīšanos konferencē tiek uzskatītas par attiecināmām tikai tādā gadījumā, ja
attiecīgajā konferencē tiek prezentēts projekts. Konferenču dalībnieku skaits ir ierobežots līdz tām
personām, kuru apmeklējums ir tehniski pamatots.
Ja nepieciešams, brauciena mērķa vai galamērķa aprakstam varat izmantot vairāk nekā vienu aili,
taču izmaksas var norādīt sagrupētā veidā, piemēram, par visām tehniskās koordinācijas sapulcēm.
(Tomēr atskaitē jānorāda atsevišķas izmaksas.)
Ceļa izmaksas: Ceļa izmaksas aprēķina saskaņā ar saņēmēja iekšējiem noteikumiem. Saņēmēji
cenšas doties braucienos visekonomiskākajā un videi draudzīgākajā veidā – kā alternatīva
apsverama video konference.
Ja nav iekšējo noteikumu, kas reglamentē atlīdzības izmaksu par organizācijas automobiļu
izmantošanu (pretēji privātajiem automobiļiem), ar to izmantošanu saistītās izmaksas lēšamas €
0,25 apmērā par kilometru. Ja paredzētas tikai degvielas izmaksas, arī tās tur ir jānorāda.
Uzturēšanās izmaksas: Uzturēšanās izmaksas aprēķina saskaņā ar saņēmēja iekšējiem
noteikumiem (dienas naudas vai tiešie maksājumi par maltītēm, viesnīcu pakalpojumu izmaksas,
vietējā transporta izmaksas utt.). Pārliecinieties, ka ar saņēmēju braucienu / sapulcēm saistītās
maltītes nav kompensējamas, ja uzturēšanās izmaksas jau iekļautas budžetā kā dienas nauda.
Ceļu un uzturēšanos saistītās izmaksas un braucienu skaits: lūdzu norādīt ceļu un uzturēšanos
saistītās izmaksas un braucienu skaitu. Laukā “Ceļu un uzturēšanās izmaksas” jāieraksta vienības
izmaksas uz vienu personu, laukā ‘braucienu skaits’ jāieraksta braucienu skaits vienai personai
(piem. ja 2 personas ceļo 3 reizes uz koordinēšanas sanāksmēm, tad braucienu skaits ir ‘6’).
F3 veidlapa – Ārējo pakalpojumu izmaksas
Vispārīga informācija: Ārējo pakalpojumu izmaksas attiecas uz apakšuzņēmēju izmaksām: t.i.,
pakalpojumi / darbi, ko veic ārējie uzņēmumi vai personas, kā arī uz aprīkojuma vai infrastruktūras
nomu. Tās ierobežotas līdz 35% no kopējā budžeta, ja vien piedāvājumā nav pamatots augstāks
līmenis.
Piemēram, ārējo pakalpojumu izmaksās jāiekļauj logotipa izveide, izplatīšanas plāna izstrāde,
izplatīšanas produktu projekts, tulkošanas pakalpojumi, grāmatas publicēšana vai materiālu noma.
Lūdzu, ievērojiet, ka jebkādi saskaņā ar apakšlīgumu saistītie pakalpojumi, kas saistīti ar
prototipa izstrādi, jāiekļauj budžetā pie prototipa, nevis ārējās palīdzības. Ar aprīkojuma un
infrastruktūras iegādi vai izpirkuma nomu saskaņā ar apakšlīgumu saistītās izmaksas (pretēji
nomai) jāiekļauj budžetā pie šīm kategorijām, nevis ārējās palīdzības.
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Izmaksas par zemes izmantošanas tiesību nomu jāiekļauj pie “ārējiem pakalpojumiem” tikai tādā
gadījumā, ja tās attiecas uz īstermiņa nomu, kuras termiņš beidzas pirms projekta beigu datuma.
Ilgāka termiņa noma jādeklarē pie zemes ilgtermiņa nomas.
Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram,
‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.9.pantu un II.10.pantu un pēc projekta
saņēmēja iekšējiem kārtības noteikumiem, kas attiecās uz augstāk minēto gadījumu.
Apraksts: Sniedziet skaidru tā pakalpojuma priekšmeta aprakstu, kas tiks nodots
apakšuzņēmējiem, piemēram, ‘ietekmes novērtējuma veikšana’, ‘uzturēšana’, ‘noma’,
‘konsultācija’, ‘tīmekļa vietnes izstrāde’, ‘intra-muros palīdzība’, ‘izplatīšanas pasākuma
organizēšana’ utt. Ja nepieciešams, apakšlīguma aprakstam varat izmantot līdz 200 rakstu zīmēm.
Vispārīgi komentāri par F4.a, F4.b. un F4.c veidlapām – Ilglietojuma preces (pamatlīdzekļi)
Lūdzu, iekļaujiet šajā kategorijā tikai tās preces, kas attiecīgā saņēmēja grāmatvedības noteikumos
klasificētas kā pamatlīdzekļi. Neiekļaujiet šajā kategorijā neko, kas attiecīgā saņēmēja uzskaites
noteikumos nav klasificēts kā pamatlīdzekļi.
Apakškategorijās aprīkojums un infrastruktūra jānorāda faktiskās izmaksas, kā arī nolietojuma
vērtība saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19. panta 2. punkta (c)
apakšpunktu. Projekta attiecināmās izmaksas ir tikai nolietojums, un ES līdzfinansējums tiks
aprēķināts, pamatojoties uz šo summu.
Svarīgi: Saņēmēju īpašumā jau esošu pamatlīdzekļu preču nolietojums projekta sākumā nav
kompensējams, izmantojot LIFE finansējumu.
Faktiskās izmaksas: Pilnas infrastruktūras vai aprīkojuma izmaksas, nepiemērojot nekādu
nolietojumu.
Nolietojums: Kopējās nolietojuma izmaksas saņēmēju kontos projekta beigās. Lai sagatavotu
budžeta pieteikumu, saņēmējiem pēc iespējas precīzāk jāaplēš katra priekšmeta nolietojums no
kontu ieraksta datuma (ja atbilst) līdz projekta beigām. Šīs aplēses pamatotas uz to iekšējās
grāmatvedības noteikumiem un / vai saskaņā ar nacionālajiem grāmatvedības noteikumiem. Šī
summa uzskatāma par attiecināmajām izmaksām.
Nolietojums ierobežots līdz, maksimums, 25% no faktiskajām infrastruktūras izmaksām un,
maksimums, 50% no aprīkojuma faktiskajām izmaksām. Ja šie noteikumi netiek ievēroti,
pieteikuma aktivizēšanas laikā tiks attēloti bloķējoši kļūdu paziņojumi. Jums jāņem vērā, ka lai
gan tie ir LIFE programmas maksimālie %, tas nenozīmē, ka tie tiks automātiski apstiprināti,
jo nolietojuma aprēķinam, pirmkārt, it jāsaskan ar nacionālajiem grāmatvedības
noteikumiem kā minēts augstāk.
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Izņēmums: Prototipiem attiecināmās izmaksas ir vienādas ar faktiskajām izmaksām saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma īpašo nosacījumu II.13. pantu un vispārīgo nosacījumu II.19.panta
2.punkta (c) apakšpunktu.

F4.a veidlapa – Infrastruktūras izmaksas
Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram,
‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.10. pantu un II.11. pantu un projektu
saņēmēju iekšējiem noteikumiem.
Apraksts: Sniedziet skaidru aprakstu un infrastruktūras sadalījumu uz izmaksu pozīciju,
piemēram, ‘nesošā tērauda konstrukcija’, ‘iekārtas pamats’, ‘iežogojums’ utt.
Svarīgi: Visas ar infrastruktūru saistītās izmaksas jānorāda šajā sadaļā pat tad, ja darbs tiek veikts
saskaņā ar apakšlīgumu, kas noslēgts ar ārēju organizāciju.
Ņemt vērā, ka izmaksas, lai izveidotu maza mēroga apmeklētāju infrastruktūru, nedrīkst pārsniegt
10% no projektā piešķirtā budžeta paredzētām konkrētām darbībām un jābūt pamatoti paskaidrotām
un atbilstošām visizdevīgākajai cenai, pretējā gadījumā tās tiks izņemtas no projekta pieteikuma
otrās fāzes izskatīšanas laikā.
NB: Projekti, kuros paredzēta lielas infrastruktūras būvniecība, neietilpst LIFE Programmas
darbības jomā, tādēļ tie nav tiesīgi saņemt finansējumu. Tiek uzskatīts, ka projektā paredzēta lielas
infrastruktūras būvniecība, ja “vienas infrastruktūras sastāvdaļas” izmaksas pārsniedz € 500 000.
“Viena infrastruktūras sastāvdaļa” nozīmē visus elementus atbilstoši F4a veidlapā sniegtajam
aprakstam, kas fiziski saistīti, lai nodrošinātu infrastruktūras ieguldījuma funkcionalitāti
(piemēram, tilta eko-eja, barjeras, zīmju uzstādīšana utt.). Šādu summu izņēmuma kārtā drīkst
pārsniegt, ja pieteikumā tiek iekļauts pilnīgs tehniskais pamatojums, demonstrējot nepieciešamību
infrastruktūrai nodrošināt efektīvu ieguldījumu, lai veicinātu LIFE Regulas 10., 11. un 12.pantā
paredzēto mērķu sasniegšanu.
F4.b veidlapa – Aprīkojuma izmaksas
Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram,
‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.9. pantu un II.10. pantu.
Apraksts: Sniedziet skaidru katra priekšmeta aprakstu, piemēram, ‘klēpjdators’, ‘datubāzes
programmatūra (gatava vai izstrādāta saskaņā ar apakšlīgumu)’, ‘mērīšanas aprīkojums,
‘pļaujmašīna’ utt.
F4.c veidlapa – Prototipa izmaksas
Prototips ir infrastruktūra un/vai aprīkojums, kas izveidots īpaši projekta īstenošanai un kas nekad
iepriekš nav bijis komercializēts un nav pieejams kā sērijveida produkts. Projekta laikā to izmantot
komerciāliem mērķiem nedrīkst. (Prototipa definīciju skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma īpašo
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nosacījumu I.13 punktā un vispārīgo nosacījumu II.19.panta 2.punkta (c) apakšpunktā.) Projekta
ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi šajā izmaksu kategorijā var tikt iekļauti tikai tad, ja tie ir būtiski
projekta izmēģinājuma vai demonstrācijas aspektiem.
Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram,
‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar
Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.9.pantu un II.10.pantu un pēc iekšējiem
kārtības noteikumiem.
Apraksts: Sniedziet skaidru prototipa aprakstu.
Svarīgi: Visas ar prototipu saistītās izmaksas jānorāda šajā sadaļā pat tad, ja darbs tiek veikts
saskaņā ar apakšlīgumu, kas noslēgts ar ārēju organizāciju.
F6 veidlapa – Patēriņa preču izmaksas
Vispārīga informācija: Šajā veidlapā deklarētajām patēriņa precēm jābūt saistītām ar tādu
priekšmetu pirkšanu, ražošanu, remontu vai izmantošanu, kas nav iekļauti saņēmēju pamatlīdzekļu
uzskaitījumā (piemēram, materiāli eksperimentiem, lopbarības krājumi, materiāli izplatīšanai,
pamatlīdzekļu remonts, ja tas nav kapitalizēts un ka tās iegādātas vai par 100% tiek izmantotas
projekta vajadzībām utt.). Ja projektā ietvertas būtiskas izplatīšanas aktivitātes, kurās tiek
izmantotas vērā ņemami pasta sūtījumu apjomi, vai citas komunikācijas formas, attiecīgās
izmaksas var norādīt arī šeit.
Patēriņa preču izmaksām jābūt konkrēti saistītām ar projekta aktivitāšu īstenošanu.
Vispārīgā pielietojuma patēriņa preces / piederumi (pretēji tiešajām izmaksām), piemēram,
telefona sakaru, saziņas, kopēšanas, biroja piederumu, ūdens, gāzes utt. izmaksas ir iekļautas
pieskaitāmo izdevumu kategorijā.
Procedūra: Norādiet paredzēto procedūru, piemēram, ‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’,
‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo
nosacījumu II.9. pantu un II.10. pantu.
Apraksts: Sniedziet skaidru patēriņa materiālu aprakstu, sasaistot to ar projekta tehnisko
īstenošanu, piemēram, ‘izejmateriāli 2.pasākuma eksperimentiem’, ‘kancelejas preces izplatīšanas
produktiem (nodevums nr. 5)’ utt.
F7 veidlapa – Citas izmaksas
Vispārīga informācija: Šeit jāiekļauj tiešās izmaksas, kas neietilpst nevienā citā izmaksu
kategorijā. Piemēram, iekļaujami banku komisijas maksājumi, konferenču maksas, apdrošināšanas
izmaksas, ja tās rodas tikai saistībā ar projekta īstenošanu, utt. Finansiāls atbalsts trešajām pusēm,
tai skaitā konkursu balvas, nav attiecināmas izmaksas.
Audita izmaksas tiem saņēmējiem, kas pieprasa Savienības līdzfinansējumu vismaz €325 000
apmērā, vienmēr jāiekļauj šajā budžeta kategorijā..
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Ziņojumu tulkošanas izmaksas, ja tādas rodas, vienmēr jānorāda šajā kategorijā.
Izdales materiāli: izmaksas, kas saistītas ar izdales materiāliem, to izplatīšanu un sagatavošanu
(piem. iepirkumi un izdales materiālu drukāšana)
Bankas garantija, ja tāda tiek prasīta, vienmēr jānorāda šajā kategorijā. Lūdzu, plašāku
informāciju skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma īpašo nosacījumu I.4. panta 2. punktā un
vispārīgo nosacījumu II.19. panta 2. punkta (e) apakšpunktā un LIFE projektu pieteikumu
novērtēšanas vadlīnijās 2017.
Procedūra: Norādiet paredzēto procedūru, piemēram, ‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’,
‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo
nosacījumu II.10. pantu un II.11. pantu un projektu saņēmēju iekšējiem noteikumiem.
Apraksts: Sniedziet skaidru katra priekšmeta aprakstu, sasaistot to ar projekta tehnisko īstenošanu.
F8 veidlapa – Pieskaitāmie izdevumi
Pieskaitāmo izdevumu summa: Norādiet katra saņēmēja vispārīgās netiešās izmaksas
(pieskaitāmos izdevumus). Ja saņēmēja ikdienas darbības izmaksas sedz darbības dotācija, tam nav
tiesību norādīt jebkādas netiešās izmaksas šajā sadaļā, jo darbības dotācija šādas izmaksas jau
nosedz un to segšana arī no šī projekta dotācijas nozīmētu dubulto finansējumu. Ja darbības dotācija
sedz tikai daļu ikdienas darbības izmaksu, trūkstošo daļu atļauts pieprasīt projekta ietvaros, ja
finansējuma saņēmējs spēj skaidri parādīt, ka šīs izmaksas pastāv un netiek segtas no darbības
dotācijas līdzekļiem.
Lai šādus apstākļus pierādītu, saņēmējam nepieciešams:
a) Izmantot grāmatvedības sistēmu, kas ļauj skaidri nodalīt izdevumus darbības dotācijas un
projekta finansējuma izlietojumam. Nepieciešams lietot atbilstošus grāmatvedības kodus
un kontējumus, lai nodrošinātu caurspīdīgu, objektīvu un praktisku finanšu izlietojumu.
b) Veikt atsevišķu uzskaiti darbības dotācijas finanšu izlietojumam un projekta finansējumam
(ieskaitot visus pieskaitāmos izdevumus/netiešās izmaksas)
Ja saņēmējs vēlāk saņem darbības dotāciju, un tās saņemšana notiek projekta ieviešanas laikā,
finansējuma saņēmējam obligāti par to jāinformē Līgumslēdzēja iestāde un jāveic līguma grozījumi
budžeta tabulās (F veidlapas) pirms projekta beigām, izņemot iepriekš plānotos ‘pieskaitāmos
izdevumus’.
Pieskaitāmie izdevumi (sauktas arī par “netiešajām izmaksām”) ir attiecināmi, piemērojot vienotu
likmi, kas tiks fiksēta dotāciju līgumā kā procentuāla visu projekta kopējo attiecināmo tiešo
izmaksu daļa, izņemot ilgtermiņa zemes nomu/vienreizējās zemes izmantošanas tiesību
kompensācijas (un izņemot pašus pieskaitāmos izdevumus, jo tie veido netiešās izmaksas). Saskaņā
ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19.panta 3.punktu, šī procentuālā daļa
nedrīkst pārsniegt 7%... Ja šis noteikums netiek ievērots, Atskaitē R1 un pieteikuma aktivizēšanas
laikā tiks attēlots bloķējošs kļūdas paziņojums.
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Ņemiet vērā, ka kolonna “Kopējās attiecināmās tiešās izmaksas, izņemot ar zemi saistītās
izmaksas’ tiek automātiski ierakstītas ar rīku, balstoties uz F1 līdz F7 veidlapā norādītajām
izmaksām.
FC veidlapa – Finanšu ieguldījumi
Šajā veidlapā aprakstīts projekta finansējums, ko nodrošina saņēmējs(-i) un / vai līdzfinansētājs(i), kā arī uz katru saņēmēju pieprasītais ES ieguldījums.
Preces un pakalpojumi, kas jānodrošina “natūrā”, t.i., kuru sakarā nav paredzēta naudas pūsma,
nav tiesīgi saņemt ES līdzfinansējumu, un tos nedrīkst iekļaut projekta budžetā.
Svarīgi: Kolonna ‘Aktivitāšu kopējās izmaksas €’ automātiski ieraksta lietojumprogramma,
balstoties uz F1 līdz F8 veidlapā norādītajām izmaksām.
Koordinējošā saņēmēja ieguldījums: Norādiet koordinējošā saņēmēja sniegto finanšu
ieguldījuma summu. Šajā summā nedrīkst ietvert finansējumu, kas iegūts no citiem publiskajiem
vai privātajiem avotiem, kas piešķirts konkrēti projektam vai tā daļai (kas jādeklarē kā cits
līdzfinansējums).
Saistītā saņēmēja ieguldījums: Norādiet katra saistītā saņēmēja sniegto finanšu ieguldījumu.
Šajās summās nedrīkst ietvert finansējumu, kas iegūts no citiem publiskajiem vai privātajiem
avotiem, kas piešķirts konkrēti projektam vai tā daļai (kas jādeklarē kā cits līdzfinansējums).
Pieprasītā ES ieguldījuma summa: Norādiet ES finanšu ieguldījuma summu, ko pieprasījis
koordinējošais saņēmējs un katrs saistītais saņēmējs. Šai summai jāatbilst Tipveida LIFE dotāciju
līguma vispārīgo nosacījumu II.19. un II.25. pantam.
Līdzfinansējuma summa €: Norādiet katra līdzfinansētāja finanšu ieguldījumu.
Pašu ieguldījumiem atbilstošās summas un kopējās izmaksas tiek automātiski pārnestas uz A3 un
A4 veidlapām. Līdzfinansētāju ieguldījumiem atbilstošās summas tiek automātiski pārnestas uz A6
veidlapu.
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3.5. Atskaites
eProposal atskaitēs iekļauti detalizēti finanšu aprēķini, kas tiek veikti automātiski, balstoties uz
tehniskajās un finanšu veidlapās ievadītajiem datiem.
Tikai atskaite R1 – Budžets un R2 – Izmaksas uz aktivitāti tiks iekļautas eProposal rīka ģenerētā
pieteikuma .pdf versijā. Taču pārējās atskaites sniedz praktisku finanšu informāciju.
Atskaite R1 – Budžets
Veidlapā apkopota projekta finanšu struktūra, sniedzot projekta budžeta sadalījumu un
finansēšanas plāna pārskatu.
Atskaite R2 – Izmaksas uz aktivitāti, R2a – Izmaksas uz katru saņēmēju, R2b – Izmaksas uz
aktivitāti uz katru saņēmēju, R2c – Izmaksas uz katru saņēmēju uz aktivitāti
Šīs veidlapas ir ļoti noderīgas, lai sasaistītu tehniskos rezultātus un izmaksas.
Atskaite R3 – Peļņas noteikums uz katru saņēmēju
Šajā atskaitē tiek pārbaudīts, vai neviens no saņēmējiem nesaņem tādu ES ieguldījuma daļu, kas
pārsniedz tā paredzamās izmaksas. (Skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu
II.25.panta 3.punktā iekļauto bezpeļņas noteikumu.)
Atskaite R4 – Atbilstība 2% noteikumam
Šajā atskaitē norādīts, vai publisko tiesību subjektu ieguldījumu summa (koordinējošā saņēmēja un
/ vai saistītā saņēmēja statusā) projekta budžetā pārsniedz (vismaz par 2%) projekta pastāvīgajam
personālam aprēķināto algu izmaksu summu. Ja tā nav, pieteikuma aktivizēšanas laikā tiks attēlots
kļūdas paziņojums.
Atskaite R5 – Valstu sadale
Šajā atskaitē norādīts ES ieguldījuma sadalījums 2014. – 2017.gadam uz dalībvalstīm, kurās
reģistrēti saņēmēji.

3.6. Pielikumi
Pielikuma veids: Izvēlieties no izvēlnes.
Pielikuma nosaukums: Lūdzu, pārliecinieties, ka nosaukums ir īss (maksimums 200 rakstu
zīmes).
Svarīgi: maksimālais katra pievienotā dokumenta izmērs ir 2 MB.
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Šajā sadaļā pievienojiet atbilstošos obligātos finanšu pielikumus, kā paskaidrots dokumentā
‘LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 2017’. ‘Publisko tiesību subjekta
deklarācijas’ un ‘Vienkāršotā finanšu pārskata’ veidnes iekļautas LIFE tīmekļa vietnē
pieejamajā pieteikuma dokumentācijā.
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4. Kontrolsaraksts
Zemāk norādītie jautājumi paredzēti, lai palīdzētu jums pārliecināties, ka jūsu pieteikums ir
sagatavots, cik labi vien iespējams. Atbildēm uz visiem jautājumiem būtu jābūt “jā”. Tomēr šis
jautājumu saraksts nav pilnīgs, un jautājumi nesniedz detalizētu visu nepieciešamo informāciju;
lūdzu, skatiet citās šī dokumenta sadaļās norādīto detalizēto informāciju.
1. Vai esat pārbaudījis, vai jūsu projekts ir LIFE Klimata pārmaiņu mazināšanas, pielāgošanās
klimata pārmaiņām vai klimata pārvaldība un informācija projekts?
2. Vai veidlapas A3, A4 un A6 ir parakstītas un vai tajās ir norādīts datums?
3. Vai vismaz veidlapa B1 ir aizpildīta angļu valodā?
4. Vai projekta beigās esat paredzējis rezerves laiku neparedzētu kavējumu gadījumiem?
5. Vai iesniedzējs ir juridiski reģistrēts ES?
6. Vai esat pieteikumā iekļāvis obligātos pielikumus? A) koordinējošajam saņēmējam, kas
nav publisko tiesību subjekti: 1) gada bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu, 2) audita
ziņojumu vai auditora apstiprinātu bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu, ja kopējā dotācijas
summa pārsniedz € 750 000(pat ja pēc nacionālās likumdošanas audits nav nepieciešams), 3)
vienkāršoto finanšu pārskatu; B) koordinējošajam saņēmējam, kas ir publisko tiesību
subjekts: publisko tiesību subjektu deklarāciju.
7. Vai esat iekļāvis katrai aktivitātei sagaidāmos rezultātus, vai ir norādīti sagaidāmie
kvantitatīvie rādītāji?
8. Vai esat iekļāvis pieteikumā aktivitātes projekta un tā aktivitāšu ietekmes novērošanu,
izvērtēšanu un aktīvu zināšanu tālāknodošanu?
9. Vai esat iekļāvis pieteikumā atbilstošu saziņas un izplatīšanas aktivitāšu kopumu?
10. Vai esat iekļāvis pieteikumā īpašas aktivitātes – bez zināšanu nodošanas un tīklošanas
aktivitātēm, lai nodrošinātu jūsu sasniegto rezultātu atkārtojamību un tālāknododamību? Vai
katrai aktivitātei ir norādīti sagaidāmie kvantitatīvie rādītāji?
11. Vai esat iekļāvis indikatorus, kas noteiks jūsu projekta ietekmi projekta ieviešanas laikā un
3 un 5 gadus pēc projekta beigām?
12. Vai projekta vadības grupa ir pietiekama? Vai ir nodrošināta projekta vadības struktūra? Vai
projektam ir pilna laika koordinators (nav obligāti, bet stingri ieteicams)?
13. Vai esat izslēdzis no pieteikuma visas aktivitātes, ko var labāk finansēt no citām ES
finansējuma programmām? Šaubu gadījumā, vai esat paredzējis papildus aktivitātes vai
mērķus?
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14. Vai esat detalizēti aprakstījis savus centienus oglekļa neitralitātes nodrošināšanā?
15. Vai jūs un jūsu saistītie saņēmēji ir pilnībā izlasījuši Tipveida LIFE dotāciju līguma
vispārīgos nosacījumus?
16. Vai visas aktivitātes notiek ES dalībvalstīs (vai ir paredzēti kādi izņēmumi)?
17. Attiecībā uz zemes iegādi / kompensācijas maksājumiem – vai esat skaidri norādījis, kā tie
atbilst visiem nosacījumiem?
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PIELIKUMI
1.PIELIKUMS: LIFE 2017 novērtēšanas un atlases procedūras kalendārs
Datums vai periods
2017.gada 7.septembris
2017.gada septembris –
2018.gada maijs
2018.gada maijs – jūnijs
2018.gada 15.jūnijs
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Aktivitāte
Termiņš, kurā iesniedzēji var iesniegt
Līgumslēdzējai iestādei
Pieteikumu izvērtēšana un pārskatīšana

pieteikumus

Atsevišķu dotāciju līgumu parakstīšana
Agrākais iespējamais 2017.gada projektu sākuma datums

2.PIELIKUMS: Svarīgas saites
a) Vispārīgie dokumenti visiem iesniedzējiem:
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013
• LIFE Daudzgadu darba programma 2014. – 2017.gadam
• Saite uz LIFE Saziņas rīkkopu
• Finanšu Regula
b) LIFE Klimata pasākumi:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
Vadlīnijas, izstrādājot pielāgošanos klimata pārmaiņām stratēģiju SWD(2013)134
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf
ES Stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām: pārējie
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

dokumenti

Klimats_ADAPT,Eiropas klimata pārmaiņu pielāgošanās platforma http://climateadapt.eea.europa.eu/
Mayors_ADAPT, ES urbānā pielāgošanās iniciatīva pilsētas mēru līgumā http://mayorsadapt.eu/
Lēmums par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas veida maiņa un mežsaimniecība
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D0529
Lēmums
par
dalīšanos
pieredzē
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG
ES
Mežsaimniecības
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
ES
Lauku
attīstība
2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

Lauksaimniecība http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-posy-2013/index_en.htm
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stratēģija

3. PIELIKUMS: eProposal rīks
eProposal rīks ļauj LIFE “tradicionālo” projektu iesniedzējiem izveidot pieteikumu(-s)
tiešsaistē. Vērtēti tiks tikai tie pieteikumi, kas būs iesniegti, izmantojot eProposal.
Lūdzu, sūtiet ar IT saistītos jautājumus par eProposal uz
eProposal palīdzības dienests: env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis palīdzības dienests paredzēts tikai tādiem ar IT saistītiem
jautājumiem, kas saistīti ar eProposal. Visi pārējie jautājumi par LIFE atrisināmi, lasot pieteikuma
paketē iekļautos dokumentus un nepieciešamības gadījumā sazinoties ar LIFE nacionālo
kontaktpunktu vai rakstot uz easme-life@ec.europa.eu.
Lūdzu, ievērojiet – ja esat reģistrējies 2012.gada eProposal vai 2013., 2014. gada LIFE+
pieteikumu iesniegšanas aicinājumu sistēmā, jūs reģistrācijai varat izmantot tos pašus
lietotāja datus un izlaist 1. un 2.soli. Taču jums var lūgt nomainīt paroli.
3.1 solis Nr.1: Izveidot savu EU Login lietotāja ID un paroli (visiem lietotājiem)
Piekļuve eProposal sākuma lapai tiek
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

nodrošināta

caur

LIFE

tīmekļa

vietni:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka eProposal rīkam var piekļūt tikai caur EU Login. Tādēļ jums vispirms
jāreģistrējas EU Login un jāsaņem lietotāja ID un parole.
Pēc identificēšanās tās pašas pārlūka sesijas ietvaros savi dati (lietotājvārds un parole) vairs
atkārtoti nav jāievada.
Izvēlnē ‘Jauns lietotājs?’ nospiediet ‘Reģistrēties’:
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3.1.1 Pieteikšanās EU Login
Lūdzu, ievadiet prasīto informāciju (obligāti aizpildāmie lauki apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti *):
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Kad esat ievadījis šo informāciju, nospiediet pogu ‘Create an account’. Pēc tam būtu jāparādās
šādam paziņojumam:

3.1.2. Izveidot savuEU Login paroli
Uz norādīto e-pasta kontu Jūs no EU Loginsaņemsiet apstiprinājuma paziņojumu.
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Piezīme: līdz apstiprinājuma e-pasta vēstules saņemšanai var paiet līdz pusstundai laika. Ja šādu
vēstuli nesaņemat vispār, lūdzu, pirms sazināšanās ar eProposal palīdzības dienestu pārbaudiet savu
mēstuļu (SPAM) mapi.
Kopš e-pasta vēstules nosūtīšanas brīža jums ir 90 minūtes laika,
lai izveidotu savu ECAS paroli!
Saņemtajā e-pasta vēstulē spiediet uz ‘this link’.
Izveidojiet savu paroli (tai jāsastāv no vismaz 10 rakstu zīmēm, tajā skaitā vismaz viena lielā burta
un viena cipara vai speciālā simbola) un iesniedziet.
Pēc iesniegšanas tiks attēlots šāds paziņojums:
Jūsu parole veiksmīgi nomainīta.
Jūs varat savu paroli mainīt vai lūgt to atiestatīt gadījumā, ja to aizmirstat. Iesakām jums glabāt
drošībā savu lietotāja ID / e-pasta adresi un paroli, ko izmantojāt, lai reģistrētos un ievadītu
eProposal lietotājvārdu (2.solis).
3.2. Solis Nr. 2: Reģistrēties eProposal kā lietotājam (visiem lietotājiem)
Dodieties uz LIFE eProposal sākuma lapu https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Nospiediet uz izvēles ‘Vai esat iesniedzējs?’
Izvēlnē ‘Vai esat iesniedzējs?’ nospiediet ‘Pierakstīties’.
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(1) Pārliecinieties, ka izvēlēts ‘Ārējais’ domēns (ja nav, nomainiet to uz ‘Ārējais’, izmantojot saiti
‘Mainīt’ un uz jautājumu ‘No kurienes jūs esat?’, lūdzu, norādiet ‘Ne iestāde, ne Eiropas struktūra’
+ nospiediet ‘Izvēlēties’).
(2) Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli (ko izveidojāt 1.solī).
(3) Nospiediet pogu ‘Pierakstīties’.
Tagad jūs esat iekļuvis LIFE eProposal rīkā.
Lūdzu, izvēlieties Iesniedzēja lietotāja konta veidu.
Pēc tam aizpildiet prasīto informāciju (obligāti aizpildāmie lauki apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti *)
un nospiediet pogu ‘Saglabāt’, kas atrodas ekrāna apakšā.
Jūs saņemsiet šādu apstiprinājuma ziņu: ‘Jūsu lietotāja konts ir izveidots’.
Kad būsiet reģistrējies kā lietotājs, pieteikumu sarakstā varēsiet arī redzēt visus šī LIFE
uzaicinājuma laikā vai 2012. un 2013., 2014., 2015. un 2016. gada uzaicinājumu laikā sevis
izveidotos pieteikumus (vai tos, ko tikāt aicināts apskatīt).
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3.3 Solis Nr.3: Izveidojiet pieteikumu (tas jādara koordinējošajam iesniedzējam)
Pieteikumus eProposal var izveidot tikai reģistrēts lietotājs, kurš darbojas kā pieteikuma
“koordinējošais iesniedzējs”, t.i., “īpašnieks”.
Ja pieteikums tiks izvēlēts LIFE līdzfinansējuma piešķiršanai, ‘Koordinējošais iesniedzējs’ kļūs par
‘koordinējošo saņēmēju’.
Tagad jūs varat izveidot LIFE projekta pieteikumu, nospiežot pogu ‘Izveidot jaunu pieteikumu’,
kas atrodas ekrāna apakšā:

Jums tiks pieprasīts ievadīt pamata informāciju par savu pieteikumu, balstoties uz izvēlēto LIFE
prioritāro jomu. Šī informācija pēc pieteikuma izveides ir rediģējama.
Šim nolūkam jūs tiksiet automātiski novirzīts uz tehnisko veidlapu A1 (skatīt zemāk). Lūdzu,
ievērojiet – lai eProposal rīkā izveidotu jaunu projekta pieteikumu, jums jāaizpilda gan veidlapa
A1, gan A2. Pēc tam pieteikums būs identificējams pēc projekta akronīma, kas ievadīts tehniskajā
veidlapā A1. Informācija, kas ievadīta jau reģistrējoties kā iesniedzējam, būs pieejama izveidotā
pieteikuma veidlapās A1 un A2.
Lūdzu, ievērojiet, ka tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējama digitāla LIFE programmas pieteikumu
‘otrreizēja pārstrāde’. Jūs nevarat izveidot jaunu 2017.gada pieteikumu, izmantojot senāku LIFE
pieteikumu; jums būs nepieciešams lejupielādēt veco pieteikumu un nokopēt tā saturu 2017.gada
pieteikumu veidlapām.
3.3.1 Piekļuves tiesību pārvaldība (izvēles)
eProposal rīkā izveidots LIFE pieteikums pēc noklusējuma ir piesaistīts tā īpašniekam: lietotājam,
kurš to izveidojis. Pieteikuma īpašnieks drīkst:
- pieteikumu apskatīt / rediģēt;
- uzaicināt citus lietotājus un piešķirt viņiem rediģēšanas tiesības;
- iesniegt pieteikumu.
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Piekļuves tiesību pārvaldība
Lai īpašnieks varētu pārvaldīt piekļuves tiesības un pārējie pieteikumam piesaistītie lietotāji
apskatīt piekļuves tiesības, jums jāveic šādas darbības:
(a) Jāizvēlas pieteikums, saistībā ar kuru vēlaties piešķirt piekļuves tiesības citam lietotājam vai
uzaicināt saistīto saņēmēju;
(b) Dodieties uz Pieteikumu izvēlni / Piekļuves tiesību daļu.
Cita lietotāja uzaicināšana (opcija)
(c) Lai uzaicinātu citu lietotāju, pieteikuma īpašniekam (koordinējošajam iesniedzējam) ekrāna
‘Pieteikuma lietotāju saraksts’ apakšā jānorāda tās personas e-pasta adrese, kuru paredzēts
uzaicināt.
(d) Ja uzaicinātais lietotājs jau ir reģistrēts eProposal:
- Šī lietotāja vārds un uzvārds lietotāju Piekļuves tiesību sarakstā tiks attēlots kā ‘(Nepabeigts)’.
- Uzaicinātais lietotājs saņem uzaicinājuma vēstuli uz to e-pasta adresi, ko norādījis,
reģistrējoties eProposal.
- Lietotājs pierakstās eProposal: uzaicinājums ir redzams pirmā ekrāna augšā. Lietotājs to var
apstiprināt vai noraidīt.

- Ja uzaicinātais lietotājs apstiprina uzaicinājumu, pieteikums būs redzams šī lietotāja
pieteikumu sarakstā, un lietotājs to uzreiz varēs redzēt. Pieteikuma īpašnieks pēc tam var piešķirt
šim lietotājam rediģēšanas tiesības
(e) Ja uzaicinātais lietotājs vēl NAV reģistrēts eProposal:
- Šī lietotāja vārds un uzvārds lietotāju Piekļuves tiesību sarakstā tiks attēlots kā ‘(Nepabeigts)’.
- Uzaicinājuma vēstule tiek nosūtīta uz to uzaicinātā lietotāja e-pasta adresi, ko norādījis
pieteikuma īpašnieks. Šajā vēstulē iekļauta saite reģistrācijai EU Login (ja nepieciešams, skatīt
1.soli), kā arī vēl viena reģistrācijai eProposal (skatīt 2.soli).
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- Lietotājs pierakstās eProposal: pirmā ekrāna augšā redzams gan reģistrācijas apstiprinājums,
gan uzaicinājums. Lietotājs uzaicinājumu var apstiprināt vai noraidīt.

- Ja uzaicinātais lietotājs apstiprina uzaicinājumu, pieteikums būs redzams šī lietotāja
pieteikumu sarakstā, un lietotājs to uzreiz varēs redzēt. Pieteikuma īpašnieks pēc tam var piešķirt
šim lietotājam rediģēšanas tiesības.
(f) Pieteikuma īpašnieks var uzaicināt tik lietotājus, cik vēlas, izpildot tos pašus soļus.
(g) Ja pieteikumam piesaistīti vairāki lietotāji, Piekļuves tiesību ekrānā pieteikuma īpašniekam,
pārējiem tam piesaistītajiem lietotājiem visi kvadrāti būs pelēki

(h) Pieteikuma īpašnieks vienmēr tiek attēlots pelēkā krāsā (vismaz vienam lietotājam vienmēr
jābūt pieteikuma īpašniekam).
Lietotājs(-i), kurš apstiprinājis uzaicinājumu, ir norādīts(-i) sarakstā, un kolonnās ‘Īpašnieki’, ‘Var
skatīt’ un ‘Var rediģēt’ ir aktivizēti kvadrāti.
Ja vārds un uzvārds aizvien ir ‘(Nepabeigts)’, tas nozīmē, ka šis (šie) lietotājs(-i) vēl nav
apstiprinājis(-uši) uzaicinājumu.
Pieteikuma īpašnieks var izlemt piešķirt rediģēšanas tiesības citam(-iem) lietotājam(-iem), kas
piesaistīti attiecīgajam pieteikumam. Vienīgais nosacījums ir tāds, ka lietotājam jābūt
apstiprinājušam īpašnieka nosūtīto uzaicinājumu. Tādējādi vairāki lietotāji var paralēli strādāt pie
tā paša projekta pieteikuma.
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Lai lietotājam piešķirtu rediģēšanas tiesības, īpašniekam kolonnā ‘Var rediģēt’ jāspiež kvadrāts
‘Nē’: tas pārvērtīsies par ‘Jā’. Kad attiecīgais lietotājs nākamreiz pierakstīsies eProposal, viņš/viņa
varēs attiecīgo pieteikumu rediģēt.
Svarīgi: Ja lietotājam piešķirtas rediģēšanas tiesības, viņš/viņa varēs veikt tādas pašas darbības, kā
koordinējošais saņēmējs, t.i., labot, dzēst, pievienot tehniskos un finanšu datus utt., bet viņš nevarēs
iesniegt pieteikumu un uzaicināt citus lietotājus. Pārslēgšanu starp rediģēšanas un skatīšanas
režīmiem saistītajam iesniedzējam var veikt, cik bieži nepieciešams / cik to vēlas koordinējošais
saņēmējs.
Īpašnieka maiņa
Lietotājam, kuram jākļūst par īpašnieku, jābūt jau uzaicinātam uz attiecīgo pieteikumu. Lai
nomainītu īpašnieku, (sākotnējam) īpašniekam kolonnā ‘Īpašnieks’ jānospiež uz attiecīgā lietotāja,
kurš kļūs par jauno īpašnieku, atbilstošā kvadrāta ‘Nē’: Pēc apstiprinājuma ziņas tas nomainīsies
uz Jā. Ar to brīdi ‘bijušajam’ īpašniekam vairs nav iespējams pārvaldīt lietotāja tiesības. Kad
‘jaunais’ īpašnieks nākamreiz pierakstīties eProposal, viņš/viņa varēs pārvaldīt attiecīgā pieteikuma
lietotāja tiesības.
Jebkādi dati, kas jau tika ievadīti koordinējošā iesniedzēja tehniskajās un/vai finanšu veidlapās
(piemēram, saistībā ar darbībām, par kurām koordinējošais iesniedzējs ir atbildīgs, vai ar šī
iesniedzēja izmaksām), būs jārediģē manuāli, lai tos pielāgotu jaunajam piedāvājuma variantam.
3.3.2 Pieteikuma aktivizēšana un iesniegšana
Lūdzu, ņemiet vērā, ka abi soļi ir obligāti izpildāmi, lai nodrošinātu, ka pieteikums novērtēšanas
procesā tiek ņemts vērā!
Aktivizēšana
Pēc pieteikuma izpildes nospiediet uz pogas ‘Aktivizēt’, kas pieejama A1 veidlapā. Visā
pieteikumā tiks sākta virkne iepriekš noteiktu pārbaužu, piemēram, pārbaudes, vai obligāti
aizpildāmie lauki ir aizpildīti un vai tie aizpildīti pareizā formātā, vai saskan datumi, vai atbilst
dažādi budžeta elementi utt.
Aktivizēšanas kļūdas paziņojumi norāda uz trūkstošu vai nepareizu informāciju. Tās nobloķē
pieteikuma iesniegšanu (piemēram, ‘Kopējām izmaksām jābūt vienādām ar kopējo ieguldījumu
summu’).
Kad aktivizācija veikta bez jebkādām bloķējošām kļūdām, jūs saņemsiet šādu apstiprinājuma
paziņojumu:
Pieteikums veiksmīgi aktivizēts.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā brīdī pieteikums vēl NAV iesniegts.
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Veiksmīgas pieteikuma aktivizēšanas gadījumā eProposal jautās īpašniekam, vai viņš/viņa tajā
brīdī vēlas iesniegt pieteikumu.
Iesniegšana
Kad pieteikums aktivizēts un pirms iesniegšanas termiņa beigām, koordinējošajam iesniedzējam
(pieteikuma īpašniekam) jāiesniedz pieteikums, nospiežot pogu ‘Iesniegt Līgumslēdzējai iestādei’
(šī poga kļūst pieejama A1 veidlapā tikai pēc tam, kad pieteikums ir aktivizēts un vairs nav
konstatēta neviena aktivizēšanas kļūda).
Pēc šīs pogas nospiešanas jūs saņemsiet šādu paziņojumu, kas apstiprinās, ka pieteikums ir
veiksmīgi iesniegts:
Pieteikums veiksmīgi iesniegts Līgumslēdzējai iestādei.

Pieteikumu var mainīt, aktivizēt un no jauna iesniegt tik daudz, cik nepieciešams, līdz 2017.gada
7.septembrim (pulksten 16:00 pēc Briseles laika). Ar katru nākamo iesniegšanu tiek pārrakstīta
iepriekš iesniegtā versija (iepriekšējās versijas netiek arhivētas, tādēļ tās vairs nav pieejamas).
Šis iesniegšanas termiņš tiks pagarināts tikai nepārvaramas varas vai sistēmas sabrukuma gadījumā,
un jaunais termiņš (kas tiks noteikts, lai kompensētu dīkstāvi) nekavējoties tiks publicēts LIFE
tīmekļa vietnē un eProposal sākuma lapā.
Katram iesniegtajam pieteikumam tiek automātiski piešķirts unikāls projekta atsauksmes kods, kas
ietver uzaicinājuma gadu, LIFE prioritāro jomu un sešciparu skaitļa kārtas numuru. Šis kods būs
redzams uz visām tehniskajām, finanšu un atskaišu formām (piemēram, ‘Pieteikumi / LIFE17
CCA/FI/000001 LIFE Adapt / Finanšu veidlapas / F1 – Tiešās personāla izmaksas’). Ja
pieteikums tiks izvēlēts LIFE līdzfinansējuma piešķiršanai, atlases procedūras un projekta
īstenošanas laikā uz šo kodu tiks veikta atsauce visā sarakstē ar Līgumslēdzēju iestādi. Neiesniegtā
pieteikumā atsauce nav norādīta.
Svarīgi: iesniegtos pieteikumus var mainīt un iesniegt no jauna līdz iesniegšanas termiņa beigām.
Līgumslēdzēja iestāde vērtēs tikai pieteikuma iesniegto gala versiju.
Ja vēlaties, lai jūsu pieteikums novērtēšanas procesa laikā tiktu ņemts vērā, lūdzu,
pārliecinieties, ka pirms iesniegšanas termiņa beigām nospiežat uz pogas ‘Iesniegt
Līgumslēdzējai iestādei’.
Poga ‘Iesniegt Līgumslēdzējai iestādei’ iesniegšanas termiņa beigās (2017.gada 7.septembrī
pulksten 16:00 pēc Briseles laika) tiks deaktivizēta. Līgumslēdzējai iestāde nevar būt
atbildīga par jebkādām problēmām, ko rada lēna sistēmas darbība vai tamlīdzīgiem
jautājumiem. Iesniedzējiem jādara viss nepieciešamais, lai izvairītos no “pēdējās minūtes”
iesniegšanas.
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Saziņa pēc iesniegšanas
Pēc iesniegšanas termiņa beigām saziņa ar iesniedzējiem, kuri iesnieguši pieteikumus, notiks tikai
ar pieteikumu pastkastes starpniecību.
Piekļuve šai pastkastei ir tikai to pieteikumu īpašniekiem, kuru statuss ir ‘Saņēmusi Līgumslēdzēja
iestāde’ (vai pēc tā iegūstami statusi).
KAS TO VAR IZMANTOT?
- iesniedzējs: lai izlasītu Līgumslēdzējas iestādes vai tās Konsultanta sūtītās vēstules un atbildētu
uz tām un lai rakstītu jaunas vēstules Līgumslēdzējai iestādei vai tās Konsultantam;
- Līgumslēdzēja iestāde vai tās Konsultants: lai nosūtītu vēstules jebkuram Iesniedzējam un izlasītu
Iesniedzēju atbildes;
- atbildīgā valsts iestāde: lai apskatītu pieteikumu korespondenci, kurai tām ir piekļuve (Iesniedzējs
vai Saistītie saņēmēji, kas izveidoti savā dalībvalstī).
KĀ VAR IZLASĪT UN NOSŪTĪT VĒSTULES?
Vēstulēm var piekļūt divos veidos:
- dodieties uz Pieteikumu sarakstu: ja konkrētam pieteikumam ir saņemta jauna vēstule, kolonnā
‘Neizlasītas’ kļūst redzama ikona “

”; nospiediet “

”, lai uzreiz piekļūtu pastkastei;

- ja esat jau atvēruši konkrētu pieteikumu, “Pastkaste” ir pieejama nolaižamajā izvēlnē sadaļā
‘Pieteikums’.

Ziņojumu saraksts grupē visas vēstules, kas saistītas ar vienu un to pašu ‘Tēmu’ (to nosaka persona,
kas izveido ziņojumu sarakstu), ‘Posmu’ (atlases procesa posms, ar ko saistīta šī vēstule) un ‘Veids’
(piemēram: atteikuma vēstule, jautājuma vēstule, norādes vēstule vai ‘Cits’).
Ziņojumu sarakstus var gan izmantot, gan aizvērt. Oficiālos ziņojumu sarakstus (piemēram,
atteikuma vēstule, instrukciju vēstule utt.) izveidot var tikai Līgumslēdzēja iestāde. Iesniedzēji var
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izveidot (un pēc tam aizvērt) ‘Cita’ veida ziņojumu sarakstus, izmantojot pogu “Izveidot ziņojumu
sarakstu”. Līgumslēdzēja iestāde un tās Konsultants var aizvērt jebkāda veida ziņojumu sarakstu.
Nospiežot uz attiecīgā ziņojumu saraksta ikonas, kļūst redzama informācija par Ziņojumu sarakstu.

Šajā ekrānā varat apskatīties visu iepriekš veikto saraksti (ar zaļu krāsu iezīmētas vēstules, ko
rakstījuši iesniedzēji, ar zilu krāsu iezīmētas vēstules, ko rakstījusi Līgumslēdzēja iestāde un tās
konsultants). Tādas pašas krāsas ar spilgtāku toni tiek izmantotas, lai norādītu jaunu vēstuli,
savukārt ar gaišāku toni iezīmēta vēstule norāda, ka tā iezīmēta kā izlasīta.
Nospiežot uz pogas ‘Atbildēt’, Iesniedzējs var rakstīt jaunu vēstuli (izvēloties saņēmēju:
Līgumslēdzēja iestādi vai konsultantu un nospiežot uz Saglabāt; ja nepieciešams, var augšupielādēt
pielikumu(-s), kuru maksimālais lielums atsevišķi nepārsniedz 2MB, lūdzu, izvēlieties tikai plaši
izmantotus formātus, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt citi lietotāji).
Nospiežot ‘Gatavs nosūtīšanai’, Iesniedzējs var redzēt nosūtāmo vēstuli un pārbaudīt tās saturu un
pielikumu sarakstu. Lai nosūtītu jaunu vēstuli, nospiediet uz ‘Nosūtīt’. Lai turpinātu rediģēt vēstuli,
nospiediet uz ‘Nav gatavs nosūtīšanai’.
KĀ TIEK PAZIŅOTS PAR JAUNAS VĒSTULES SAŅEMŠANU?
Iesniedzēji pastkastē, kuras adrese ir A2 veidlapā norādītā, saņems e-pasta vēstuli ar paziņojumu,
ka Pieteikumu pastkastē pienākusi jauna vēstule.
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Iesakām iesniedzējiem regulāri eProposal rīkā pārbaudīt Pieteikumu pastkasti, jo paziņojuma
vēstules reizēm mēdz nesasniegt adresātu (piemēram, ja tās tiek filtrētas kā MĒSTULES,
mainījusies pastkaste, pastkaste ir pilna utt.). Paziņojuma vēstules saņems tikai koordinējošie
iesniedzēji.
Pieteikuma dzēšana
Neiesniegtu pieteikumu iesniedzējs (īpašnieks) jebkurā laikā var izdzēst.
Lai pieteikumu izdzēstu:
- Sameklējiet to savā pieteikumu sarakstā;
- Attiecībā uz šo pieteikumu attiecīgajā kolonnā Darbības nospiediet ikonu ‘x’;
- Kad parādās jautājums ‘Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst pieteikumu?’, nospiediet ‘OK’,
lai to izdzēstu, vai ‘Atcelt’, lai dzēšanu atceltu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pieteikuma dzēšanas visa eProposal ievadītā informācija tiks
neatgriezeniski dzēsta, tādējādi neatgūstama.
Pieteikuma atsaukšana
Iesniedzējs (īpašnieks) patur tiesības pieteikumu jebkurā laikā pēc iesniegšanas atsaukt. Atsaukts
pieteikums novērtēšanas laikā netiks izskatīts.
Lai pieteikumu atsauktu:
- Sameklējiet to savā pieteikumu sarakstā;
- Attiecībā uz šo pieteikumu attiecīgajā kolonnā Darbības nospiediet ikonu Rediģēt;
- Pieteikumu izvēlnē izvēlieties veidlapu Atsaukšana. Tur jūs varēsiet norādīt, kādēļ
nepieciešams jūsu pieteikumu atsaukt (piemēram: neizdevās iegūt paredzēto finansējumu), un
apstiprināt, ka savu pieteikumu atsaucat.
- Ja nospiedīsiet ‘OK’, saņemsiet šādu apstiprinājuma paziņojumu:

Pieteikums veiksmīgi atsaukts.
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