AKTUALITĀTES ES FONDU
PROJEKTU IEVIEŠANĀ
Viktorija Maksimenko
Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

PROGRESS ES FONDU 2014 – 2020 IEVIEŠANĀ

Līdz 01.10.2018. kumulatīvi

Izsludinātās 4,12 mld.€
93%
atlases
Aktīvās atlases
29
1,35 mld.€
Saņemti projektu
iesniegumi
2028

ATLASE

Noslēgti līgumi
2,95 mld.€
67% no plānotā
1074

Vērtēšanā esošie
projektu iesniegumi
808 mljn.€
496
Apstiprinātie maksājuma
pieprasījumi
(bez avansiem)
724 mljn.€
16%

MAKSĀJUMI

Samaksāti maksājuma
pieprasījumi (ar avansiem)
1,01 mld.€
23%

UZRAUDZĪBA

2018. GADA MAKSĀJUMU MĒRĶIS

Izpildes progress līdz 01.10.2018.

2018.gada maksājumu
mērķis (plāns)

Faktiskā izpilde

666,5
mljn.€

415,1
mljn.€

uz 01.10.18.

!!! Vēl nepieciešams
2018.gada maksājumu
mērķa sasniegšanai

251,4
mljn.€
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PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA

Atvērtās atlases – PI pieņemšana ir procesā
Līdz 01.10.2018.

29 atvērtas atlases - 1,35 miljardi €
419 miljoni € - finansējuma atlikums
Programmas, kur
finansējuma
atlikums
virs 10 mljn.€












Degradēto teritoriju atjaunošana (5.6.2.) ~73,1 mljn.€
Kultūras mantojuma digitalizācija (5.5.1.) ~41,1 mljn.€
Valsts ēku energoefektivitāte (4.2.1.2.) ~37,9 mljn.€
Publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība (vienotā
IKT platforma) (2.2.1.1.) ~27,6 mljn.€
Infrastruktūra deinstitucionalizācijai (9.3.1.1.) ~22,7 mljn.€
Inovāciju granti studentiem (1.1.1.3 1.k.) ~19,5 mljn.€
Galveno autoceļu pārbūve (6.1.5.) ~17,8 mljn.€
Reģionālo autoceļu pārbūve (6.3.1.) ~15,7 mljn.€
Vispārējās izglītības infrastruktūra (8.1.2.) ~14 mljn.€
Rīgas tiltu un pārvadu pārbūve (6.1.3.1.) ~11,2 mljn.€
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PLĀNOTĀS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES
2018.gads

2018. g. provizoriski plānotas
(~81,6 mljn.€)

5 jaunas atlases

3115 2.k. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai
1211 4.k. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru
ietvaros

8312 1.k. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde
9311 1.k. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai
932 4.k. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās,
teritoriālās
atstumtības
un
nabadzības
riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
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FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI

No 01.09.2018.

IZMAIŅAS no 01.09.2018.
IEROBEŽOJUMI
PROJEKTA
TERMIŅA PAGARINĀŠANAI

ĪSTENOŠANAS

IZŅĒMUMI

(MK noteikumi Nr.784)

max 6 mēneši, iespēja pabeigt par paša līdzekļiem,
nepārsniedzot MK
noteikumos
par
attiecīgā
specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas
nosacījumiem noteikto izdevumu attiecināmības termiņu

 Izmaksu ietaupījums

STINGRĀKA MAKSĀJUMU GRAFIKU IZPILDES
UZRAUDZĪBA

 Piegādātājam - maksātnespēja

 Atbalstāma kalendārā gada plāna pārpilde

 Nepārvaramā vara

 Par kalendārā gada plāna neizpildi par vairāk kā
25%, var tikt samazināta
projekta attiecināmo
izdevumu summa par starpību, kas pārsniedz 25%
no
neizpildes

 Iepirkums bez rezultāta
 Pārtraukts iepirkums
 Piegādātājs nepilda līgumu

 MK lēmums par izņēmumu
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FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI KAS IZDARĪTS LĪDZ ŠIM?
Finansējuma
saņēmējiem
līdz
31.08.2018.

bija
iespēja
precizēt
plānoto
maksājuma
pieprasījumu iesniegšanas grafikus (PMPIG)

CFLA
septembrī

pārbaudīja PMPIG, t.sk.
 pārliecinājās, ka precizēto PMPIG 2018.gada pēdējo 4
mēnešu plānoto maksājuma pieprasījumu (MP) un
faktiski iesniegto/ apstiprināto MP apjomi ir pietiekami
2018.gada MP plāna minimāli nepieciešamai izpildei
 nepieciešamības gadījumā FS lūdza precizēt PMPIG

CFLA un ES
fondu vadošā
iestāde
oktobrī

fiksēja PMPIG 2018. gada plānus katram projektam,
kas pieejami www.esfondi.lv mājaslapā
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FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI KĀ TAS NOTIKS ŠOGAD?
pārbauda, vai MP iesniegti atbilstoši fiksētajam plānam
(uzmanība MP summai)

Reizi mēnesī
CFLA ar
vadošo iestādi
veiks
monitoringu

ja kopš 1.septembra ir aktualizēts PMPIG, pārbauda vai
faktiski apstiprināto + iesniegto MP + vēl 2018.gadā
plānoto MP apjoma, samazinājums nav lielāks par 25%

apkopo visu projektu datus un iekļauj tos ikmēneša
informatīvajā ziņojumā Ministru Kabinetam

Sankcijas šogad nepiemēros!
JAUNUMS! Ieviesta iespēja sekot līdzi MP plāna izpildei www.esfondi.lv mājaslapā
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FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI KAS NOTIKS NĀKAMGAD?
2019.gada janvārī rezultātu apkopojums - PMPIG 2018.gada fiksētā plāna izpilde
Ja PMPIG faktiskā izpilde – samazinājums pārsniedz 25%:
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FINANŠU DISCIPLĪNAS PASĀKUMI KAS NOTIKS NĀKAMGAD?
2019.gada janvārī
finansējuma saņēmējs pārskata un
aktualizētu maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiku

iesniedz

CFLA izstrādā jaunu uzraudzības plānu 2019. gadam
CFLA ar vadošo iestādi fiksē 2019.gada plānu un uzsāk plāna monitoringu
! PMPIG aktualizācija notiek tāpat kā līdz šim, MP apjomus var precizēt
pa mēnešiem, būtiski, lai kalendārajā gadā samazinājums nav
vairāk kā 25% no fiksētā plāna
! Ja faktiski iesniegtā MP apjoms neatbilst PMPIG norādītajam, atceries
nākamajā reizē precizēt PMPIG datus par iepriekš iesniegto MP
summām atbilstoši faktam
! Atceries PMPIG pamatojumā norādīt noviržu iemeslus – esi
drošs un pasargā sevi no finanšu disciplīnas sankcijām
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FINANŠU DISCIPLĪNA
SKAIDROJUMI UN IETEIKUMI
MK 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 382 «Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos
Nr. 784 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā»»
NOSAKA finanšu disciplīnas pasākumus
& anotācijā iekļauts SKAIDROJUMS par
piemērošanu

www.cfla.gov.lv

https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunum
i/2018/uzmanibu-es-fondufinansejuma-sanemejiem-velreizpar-finansu-disciplinu

skaidrojumi
par līgumu
un tā
grozījumiem

skaidrojumi
par PIMPIG
sagatavoša
nu
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KAS IR SNIEGUMA IETVARS UN
SERTIFICĒTIE IZDEVUMI?
FS sagatavo un iesniedz CFLA MP par faktiski veiktajiem izdevumiem

Snieguma ietvars

=

EK līmenī noteikts
sasniedzams
starpposma finanšu
rādītājs jeb mērķis
sertificēto
izdevumu
apjomam
Snieguma ietvara
izpilde

=

Finanšu rezerves
pieejamība

CFLA pārbauda MP - lēmums par MP apstiprināšanu, maksājuma
veikšanu
CFLA apkopo iepriekšējā periodā apstiprinātos MP un sagatavo maksājuma
pieteikumu jeb izdevumu deklarāciju iesniegšanai FM (vadošajā
iestādē)
Vadošā iestāde veic pārbaudes un iesniedz maksājuma pieteikumu
Valsts kasē (sertifikācijas iestādē)
Sertifikācijas iestāde veic pārbaudes un iesniedz maksājuma
pieteikumu EK
=

IZDEVUMU SERTIFICĒŠANA

12

SNIEGUMA IETVARS – LABVĒLĪGAS IZMAIŅAS
EK precizēja vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu
un rezervi (vadlīnijas pieejamas: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi,
sadaļā “Uzraudzība”, 9.3.punkts)

- Iepriekš snieguma ietvara finanšu rādītājā bija paredzēts iekļaut
tikai līdz 2018.gada beigām EK deklarētos izdevumus (t.i.,
līdz 31.10.2018. CFLA apstiprinātie MP)
- Precizētās vadlīnijas paredz, ka snieguma ietvara izpildes datos
varēs iekļaut arī finansējuma saņēmēja veiktos atbilstīgos
izdevumus līdz 31.12.2018., ja tie tiks deklarēti EK līdz
30.06.2019
MAKSĀJUMUS PAR VEIKTIEM DARBIEM UN

PAKALPOJUMIEM IESPĒJU ROBEŽĀS VEIC LĪDZ 31.12.2018.
UN IESNIEDZ CFLA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMU LĪDZ

31.01.2019.
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Paldies!
MŪSU VĒRTĪBAS
Profesionalitāte
Atbildība

Sadarbība

