Jautājumi un atbildes par
Projektu īstenošanu
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3.aktivitātes
„Klasteru programma” projektiem 2.daļa
Lietotie saīsinājumi
1. LIAA ‐ V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
2. FS ‐ Finansējuma saņēmējs
3. Līgums – Līgums starp LIAA un FS
4. PI ‐ Projekta iesniedzējs
5. PIV – Projekta iesnieguma veidlapa
6. SP – Starpposma pārskats
7. NP – Noslēguma pārskats
8. LR ‐ Latvijas Republika
9. MK noteikumi Nr.788 ‐ Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.788 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti „Klasteru programma””
10. MK noteikumi Nr.65 ‐ Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 ‐ „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
Jautājums

Atbilde

Aktivitāšu ieviešana
Vai Klasteru programmas ietvaros ir atbalstāmas Klastera Saskaņā ar MK noteikumu Nr.788 18.1.4.punktu Klasteru programmas
sadarbības partneru apmācības?
ietvaros atbalstāmas ir tikai klastera koordinatora un speciālistu
apmācības, ja iegūtās zināšanas regulāri tiek nodotas plašam klastera
dalībnieku lokam. Tāda aktivitāte kā sadarbības partneru apmācības šīs
programmas ietvaros nav atbalstāma.

Cik detalizēta izmaksu tāme jāpievieno līgumam ar apmācību Saskaņā ar līguma pielikumu Nr.2 klastera koordinatora un speciālistu
sniedzēju, veicot Klastera koordinatora un speciālistu apmācības? apmācību gadījumā LIAA jāiesniedz līgums(‐i) ar apmācību sniedzēju(‐iem),
kuram kā neatdalāma sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme. Izmaksu tāmē
jānorāda pakalpojuma veids, apmērs, vienības, vienas vienības cena,
pakalpojuma kopējās izmaksas. Visa nepieciešamā informācija var tikt
iekļauta līgumā.
Līguma pielikumu Nr.2 skatīti saitē: http://www.liaa.gov.lv/lv/es‐
fondi/isteno/klasteru‐programma/projekta‐istenosana

Vai ceturkšņi tiek skaitīti kalendārie? Kad jāsniedz SP?

Gadījumos kad klastera speciālisti apmācās citu organizētos kursos,
izmaksu apliecinošie dokumenti būs semināra darba kārtība, detalizēts
rēķins un bankas konta apgrozījuma izdruka.
Jā, tiek skaitīti kalendārie ceturkšņi.
Līdz ar to, SP ir jāiesniedz par kalendārajiem ceturkšņiem (piemēram,
oktobris, novembris, decembris; janvāris, februāris, marts; utt.), ja šajā
laika posmā ir veiktas kādas projekta darbības. SP LIAA ir jāiesniedz līdz
kārtējā Projekta ieviešanas ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam (t.i.
15.janvārim, 15.aprīlim, utt.).

Finanšu vadība
Gadījumā, ja ir īstenota aktivitāte, bet sadarbības partneri nav Ja sadarbības partneri projekta ietvaros nav paspējuši veikt maksājumu no
paspējuši veikt maksājumu no projekta konta un tuvojas SP projekta konta, konkrētie maksājumi jāiekļauj nākamajā SP. Izmaksas ir
iesniegšanas datums, vai šāds maksājums jāiekļauj SP?
attiecināmas, ja tās ir veiktas bezskaidras naudas norēķinu veidā un ir
pilnībā apmaksātas līdz attiecīgā SP/NP iesniegšanas brīdim (līguma punkts
2.1.3.).
Ceturksnī ir īstenotas aktivitātes, bet nav pilnībā pabeigtu un Ja pieprasītā summa Maksājuma pieprasījumā ir LVL 0.00, tad Maksājuma
apmaksātu aktivitāšu, līdz ar to finanšu pieprasījuma summa pieprasījums nav jāiesniedz.
sanāk LVL 0.00. Vai šādā gadījumā jāiesniedz Maksājuma
pieprasījums?
Kādas sankcijas pastāv gadījumā, ja, uzsākot projekta īstenošanu, Iesniedzot SP LIAA, nepieciešams pievienot paskaidrojumu par iemesliem,
projekta vadītāja alga pāris mēnešus līdz konta atvēršanai kāpēc maksājumi veikti ne no projekta vajadzībām paredzētā konta, kā arī
projekta vajadzībām tika maksāta no cita biedrības konta?
maksājumus apliecinošos dokumentus.
Ja tiek pārceltas aktivitātes no klastera aktivitātēm (intensitāte Šādus līguma grozījumus var ierosināt, taču LIAA izvērtēs grozījumu

90%) uz sadarbības partneru aktivitātēm (intensitāte 85%), kas pamatotību un atbilstību MK noteikumiem Nr.788.
notiek ar finansējumu?
Vai projekta ietvaros ir attiecināma atvaļinājuma nauda klastera Atvaļinājuma nauda ir attiecināma tikai par projektā nostrādāto laiku, t.i. ja
koordinatoram un klastera speciālistiem?
projektā ir nostrādāti 6 mēneši – attiecināma atvaļinājuma nauda par 14
kalendārajām dienām.

