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Nacionālais kontaktpunkts Latvijā
INTERREG EUROPE nacionālais kontaktpunkts Latvijā –
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

Mērķis - veicināt INTERREG EUROPE kā finanšu instrumenta
ieviešanu Latvijā, programmas un projektu rezultātu izplatīšanu
Mērķa grupas:
- potenciālie un esošie finansējuma saņēmēji;
- saistītās institūcijas;
- tematiskie eksperti;
- Programmas Vadībā iesaistītās institūcijas (Vadošā iestāde,
Kopīgais Sekretariāts, Uzraudzības komiteja u.c.);
- citi interesenti.
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Nacionālā kontaktpunkta aktivitātes I
Aktivitātes, kas sekmē potenciālo finansējuma
saņēmēju iesaisti projektos:
- sagatavot un sniegt informāciju latviešu valodā, izstrādāt
informatīvos materiālus par atbalsta iespējām;
- informēt par programmu un projektu konkursiem (informācija
VARAM interneta vietnē, Nacionālā apakškomiteja, darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Vadošā iestāde un
atbildīgās iestādes u.c.);
- konsultēt potenciālos finansējuma saņēmējus par projektu ideju
atbilstību programmas nosacījumiem;
- konsultēt potenciālos finansējuma saņēmējus par atbilstību
dalībai programmā;
- sniegt atbalstu finansējuma saņēmējiem sadarbības partneru
identificēšanā un partnerības veidošanā;
- nodrošināt informatīvo pasākumu, semināru organizēšanu un
vadību.
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Nacionālā kontaktpunkta
aktivitātes II

Aktivitātes, kas sekmē projektu ieviešanu un projektu rezultātu
izplatīšanu:
- informēt par programmas aktualitātēm;
- nodrošināt informatīvo pasākumu, semināru organizēšanu
un vadību;
- veikt projektu rezultātu apkopošanu, analīzi, rezultātu
izplatīšanu un sabiedrības informēšanu;
- sagatavot informāciju un informatīvos materiālus par
projektu rezultātiem;
- cita veida atbalsta aktivitātes programmas ieviešanas
veicināšanai Latvijas teritorijā.

Sadarbība ar programmas Vadībā iesaistītām institūcijām:
- sniegt nacionāli specifisko informāciju (tiesiskais ietvars,
potenciālie finansējuma saņēmēji Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu programmās u.c.);
- atbalsts programmas tematiskajām platformām, Kopīgajam
Sekretariātam pasākumu organizēšanā, informācijas
apkopošanā.
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Programmas finansējuma
saņēmēji Latvijā
Programmas finansējuma saņēmēji atklātajos
projektu konkursos

Programmas
līdzfinansējuma
likme (ERAF)

Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru
ministrijas, aģentūras)

85%

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās
publiskās personas un to izveidotās iestādes
(piemēram, plānošanas reģioni, izglītības
iestādes, zinātniskās institūcijas)

85%

Pašvaldības un to izveidotās iestādes

85%

Biedrības un nodibinājumi

75%

! Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.
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Atbildīgo institūciju iesaiste vai atbalsts priekšnoteikums partnerības izveidei
projektā
Partnerības izveide – partneri no vismaz 3 partnervalstīm,
no kurām vismaz 2 partneri ir no Eiropas Savienības
dalībvalstīm
Partnerībā vismaz pusei partneru jābūt saistītiem ar
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Investīcijas
izaugsmē un nodarbinātībā” vai “Eiropas teritoriālās
sadarbības” mērķa programmu (ESI fondu programmas)
izstrādi un ieviešanu
Atbildīgās iestādes par ESI fondu programmu izstrādi un
ieviešanu iesaistās projektā kā projekta partneris vai
izsniedz atbalsta vēstuli citas institūcijas dalībai,
saskaņojot to ar Finanšu ministriju.
Tiem partneriem, kuru projekta ideja nav tieši saistīta ar
ESI fondu programmu ieviešanas sekmēšanu,
nepieciešama atbalsta vēstule no iestādēm, kas ir
atbildīgas par attiecīgo politiku izstrādi un ieviešanu.
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Atbildīgo institūciju atbalsts
Atbalsta vēstulē nepieciešams norādīt:
- ka atbildīgā iestāde ir informēta par projekta izstrādi;
- ka projekta tēma/jautājums ir saskaņā ar atbildīgās
iestādes politiku;
- ka atbildīgā iestāde atbalsta partnera/-u dalību projektā;
- ka sekos līdz iesaistīto projektu partneru darba grupas
aktivitātēm un atbalsta iespēju apmainīties ar pieredzi ar
citām institūcijām Eiropā;
-ka izvērtēs iespējas rīcības plānā piedāvātos risinājumus
integrēt noteiktos politikas instrumentos vai atbalstīs tā
īstenošanu ar politikas instrumenta palīdzību.

! Atbalsta vēstules nepieciešams iesniegt kopā ar projekta
pieteikumu.

7

Pirmā projektu konkursa laika grafiks
INTERREG EUROPE programmas dokumenta
saskaņošana ar Eiropas Komisiju

2015.gada 16.-17.jūnijā Rīgā notiek
Uzraudzības komitejas sanāksme, kuras
laikā apstiprina programmas vadlīnijas un
projektu pieteikumu dokumentu paku
Pirmā projektu konkursa ilgums 1 mēnesis 2015.gada jūnija vidus – 2015.gada jūlija vidum
Lēmums par projektu apstiprināšanu 2015.gada
beigās/2016.gada sākumā

Sākot ar 2015.gada martu Kopīgais
Sekretariāts, nacionālie kontaktpunkti
informēs, konsultēs par pirmā projektu
konkursa nosacījumiem, laika grafiku
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Informācija VARAM interneta vietnē

- Par “Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa
programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā, tai
skaitā INTERREG EUROPE
- Par tiesisko ietvaru Latvijā
(likums, MK noteikumi)

- Par finanšu kontroli Latvijā

2014.-2020.gada plānošanas periodā finanšu kontroles
funkcijas veic VARAM Investīciju uzraudzības departaments

www.varam.gov.lv/Fondi un investīcijas/Eiropas Teritoriālā
sadarbība 2014-2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

