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Piekrišana Baltijas jūras reģiona programmai 2014-2020. gadam 

un līdzfinansējuma nodrošināšanai 

 

Atsaucoties uz 2013. gada 17. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 

1299/2013 8.panta 9.punktu par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda saistībā ar mērķi „Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 

259 lpp.) 

 

Latvijas Republika, kuru pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

 

apstiprina tās piekrišanu šādas darbības programmas saturam „Eiropas teritoriālās 

sadarbības” mērķa ietvaros: 

 

“Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam” 

kas apstiprināta Programmas Apvienotajā Programmēšanas komitejā 

2014. gada 14. maijā Varšavā, Polija. 

 

Turklāt Latvijas Republika apņemas nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu, kas 

nepieciešams, lai īstenotu Baltijas jūras reģiona programmu 2014.-2020. gadam. Projektu 

līdzfinansējums ir finansējuma saņēmēju atbildība. Atbilstoši valstu īpašajiem noteikumiem 

līdzfinansējums var tikt nodrošināts gan no valsts, gan no reģionālajiem un vietējiem 

resursiem. Privāto partneru līdzfinansējums var tikt nodrošināts arī no privātajiem avotiem.  

 

Attiecībā uz līdzfinansējuma nodrošinājumu prioritārajā virzienā „tehniskā palīdzība” 

dalībvalsts vai partnervalsts nacionālajai/reģionālajai iestādei ir jānodrošina pieprasītais 

līdzfinansējums. Līdzfinansējums ir noteikts pielikumā un darbības programmas 

finansēšanas plānā. 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 

 

Vieta un datums: _______________________________________ 

 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ______________________________________ 

 

 

Paraksts: _______________________________________ 

 

 

 

Zīmogs  
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Pielikums piekrišanai Baltijas jūras reģiona programmai 2014.-2020. gadam 

 

 

Nacionālais ieguldījums un līdzfinansējums (euro) Tehniskajai palīdzībai (TP) 

 
Valsts Ieguldījums 

(20.05.2014) 

ERAF/NOR TP 

līdzfinansējums  

= 6% no 

ieguldījuma 

(75%) 

Nacionālais  

Līdzfinansējums 

(TP)  

 

 

(25%) 

  A B = (0.06 * A) C = (25/75) * B 

Dānija 20,205,291 1,212,317 404,106 

Igaunija 5,533,906 332,034 110,678 

Somija 29,190,652 1,751,439 583,813 

Vācija 72,629,948 4,357,797 1,452,599 

Latvija 7,945,883 476,753 158,918 

Lietuva 13,853,812 831,229 277,076 

Polija 66,859,658 4,011,579 1,337,193 

Zviedrija 47,611,508 2,856,690 952,230 

Kopā 263,830,658 15,829,839 5,276,613 

Norvēģija1 6,000,000 360,000 120,000 

Kopā 269,830,658 16,189,839 5,396,613 

 

                                                           
1 Norvēģijas Karaliste apņemas nodrošināt nepieciešamo nacionālo Norvēģijas finansējumu un 

līdzfinansējumu, atbilstoši budžeta iestādes pieņemtajam ikgadējam finansējumam. 


