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Intervences kodi un to veidi

DP

•Darbības 
programmā 
intervences 
kodi noteikti 
atbilstoši 
Regulā* 
ietvertajai 
klasifikācijai

MK noteikumi

•MK noteikumu 
par SAM 
īstenošanu 
anotācijā 
norādīti 
atbalstāmajām 
darbībām 
atbilstoši 
intervences 
kodi

Projekts

•Projekta līmenī 
KPVIS sistēmā 
projektam tiek 
piešķirti tādi kodi, 
kas jau ir noteikti 
SAM līmenī, % 
dalījumu starp 
dažādiem kodiem 
nosaka atbilstoši 
projektā 
plānotajām 
darbībām

*KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.184/2014

Eiropas Komisijas lēmums par DP apstiprināšanu neiekļauj finansējuma

sadalījumu starp intervences kodiem.

Kodu sadalījums DP ir norādīts informatīvi! Attiecīgi, ja mainās finansējuma

dalījums starp kodiem, sankcijas nav piemērojamas!

Projektos nevar plānot tādas atbalstāmās darbības, kas neatbilst DP

ietvertajiem intervences kodiem attiecīgā prioritārā virziena ietvaros.
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Intervences kodi projektos

• Eiropas Komisijas vadlīnijas nosaka, ka audita ietvaros var tikt pārbaudīta

apstiprinātajos projektos plānoto darbību atbilstība SAM noteiktajiem

intervences kodiem.

• Attiecīgi no projekta iesnieguma 1.5.sadaļas «Projekta darbības un

sasniedzamie rezultāti» un 1.1.sadaļas «Projekta kopsavilkums» ir jābūt

iespējai identificēt, ka tur minētais atbilst SAM noteiktajiem intervences

kodiem.

• Projekta iesniedzējam vai ITI pilsētai, kas veic atlasi, intervences kodi pašam

nekur nav jānorāda!
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Intervences kodi 3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM

Intervences jomas kods Intervences joma

5 Elektroenerģija (uzglabāšana un pārvade)

7 Dabasgāze

21 Ūdens apsaimniekošana un dzeramā ūdens saglabāšana (tostarp upju baseinu 

apsaimniekošana, ūdens apgāde, konkrēti pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, 

rajonu un patērētāju patēriņa uzskaitīšana, iekasēšanas sistēmas un noplūdes mazināšana)

34 Citi rekonstruēti vai uzlaboti ceļi (maģistrāles, valsts, reģionālie vai vietējie)

72 MVU uzņēmējdarbības infrastruktūra (tostarp rūpniecības parki un zonas)

89 (tikai 5.6.2.SAM) Rūpniecībā izmantotās un piesārņotās zemes rehabilitācija

Finansējuma veida kods Finansējuma veids

1 Neatmaksājama dotācija

Teritorijas kods Teritorijas tips

1 Lielas pilsētu teritorijas (blīvi apdzīvotas > 50 000 iedzīvotāju)

2 Mazas pilsētu teritorijas (vidēji blīvi apdzīvotas > 5 000 iedzīvotāju)

7 (tikai 5.6.2.SAM) Nepiemēro

3 (tikai 3.3.1.SAM) Lauku teritorijas (reti apdzīvotas)

Teritoriālo sasniegšanas 

mehānismu kods

Teritoriālie sasniegšanas mehānismi

1 Integrētie teritoriālie ieguldījumi — Pilsētas

5 Cita integrēta pieeja ilgtspējīgai pilsētattīstībai/lauku attīstībai

ESF sekundārās tēmas  

kods

ESF sekundāras tēmas

(tikai ESF)

8 Nepiemēro

Tematiskā mērķa kods Tematiskais mērķis

3 Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju

6 Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti
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3.3.1.SAM rādītāji

Iznākuma rādītāji Sasniedzamā vērtība

Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros

veiktajām investīcijām infrastruktūrā (DP noteiktā redakcija - to

komersantu skaits, kuri saņēmuši atbalstu)

vismaz 202 komersanti, tai skaitā par

virssaistību finansējumu – vismaz 17

Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu

no investīcijām infrastruktūrā (DP noteiktā redakcija -

nodarbinātības pieaugums atbalstītajos uzņēmumos)

vismaz 1053 jaunizveidotas darba vietas,

tai skaitā par virssaistību finansējumu –

vismaz 85

No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu

guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos

ieguldījumos un pamatlīdzekļos

vismaz 64 219 292 euro, tai skaitā par

virssaistību finansējumu – vismaz 5 202

550 euro

Rezultāta rādītāji Sasniedzamā vērtība

Strādājošo skaits (privātajā sektorā) komersantos, kuru

ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija,

izņemot Rīgu (noteikts arī DP)

vismaz 446 300 strādājošo

Komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos

ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās

cenās) apstrādes rūpniecības, būvniecības, transporta un

uzglabāšanas, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu,

profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē

(noteikts arī DP)

vismaz 2 125 683 000 euro
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5.6.2.SAM rādītāji

Iznākuma rādītāji Sasniedzamā vērtība

Atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu

komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo

komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību

izvietošanai vai esošo komersantu (turpmāk – komersants)

paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko

aktivitāti pašvaldībās (DP noteiktā redakcija - kopējā atjaunotā

zemes platība)

vismaz 622 hektāri, tai skaitā par

virssaistību finansējumu – vismaz 66

hektāri

Jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās vismaz 4341 jaunizveidota darba vieta, tai

skaitā par virssaistību finansējumu –

vismaz 461 jaunizveidota darba vieta

Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas

pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās

cenās, euro)

vismaz 264 623 652 euro, tai skaitā par

virssaistību finansējumu – vismaz 27 580

800 euro

Rezultāta rādītāji Sasniedzamā vērtība

Strādājošo skaits (privātajā sektorā) komersantos, kuru

ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija,

izņemot Rīgu (noteikts arī DP)

vismaz 446 300 strādājošo
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Atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām ir noteikti šādi finanšu korekcijas līmeņi par

uzraudzības rādītāju atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā SAM īstenošanu

noteiktajam sasniegšanu:

a) ja sasnieguma koeficients nepārsniedz 65%, bet nav mazāks par 60%, piemēro

vienoto likmi 5% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

b) ja sasnieguma koeficients nepārsniedz 60%, bet nav mazāks par 50%, piemēro

vienoto likmi 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

c) ja sasnieguma koeficients nepārsniedz 50%, piemēro vienoto likmi 25% apmērā

no projekta attiecināmajām izmaksām.

Rādītāju sasniegšana
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• EK 2019.gadā izvērtēs starpposma mērķu sasniegšanu DP prioritāro virzienu līmenī,

pamatojoties uz gada īstenošanas ziņojumā ietverto informāciju, kas dalībvalstīm

jāiesniedz EK līdz 2019.gada 31.jūnijam.

• Pamatojoties uz rezultātu izvērtēšanu, EK 2 mēnešu laikā pēc attiecīgo gada

īstenošanas ziņojumu saņemšanas pieņem lēmumu noteikt katram fondam un

katrai dalībvalstij programmas un prioritātes, kas ir sasniegušas starpposma

mērķus.

• Atbilstoši Vispārējās regulas 22.panta 3.punktam, ja prioritārā virziena mērķi ir

sasniegti, prioritātes virzienam noteiktā rezerves summa pēc attiecīga EK lēmuma ir

neatgriezeniski piešķirta.

• EK lēmums par rezerves finansējumu sagaidāms ne ātrāk kā 2019.gada septembrī.

• Ja prioritārā virziena snieguma ietvarā ir 2 rādītāji, rezerve tiek piešķirta, ja abi

rādītāji ir sasniegti vismaz par 85%;

• Ja prioritārā virziena snieguma ietvarā ir 3 vai vairāk rādītāji, rezerve tiek piešķirta,

ja rādītāji sasniegti par 85%, izņemot vienu, kuram pieļaujama vērtības sasniegšana

vismaz 75%.

Snieguma rezerves piešķiršana
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3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji paredz, ka

projekta ietvaros ir jāizpildās šādiem diviem nosacījumiem:

• piešķirtā finansējuma ietvaros vidēji vienas jaunizveidotas darba vietas radīšanai

infrastruktūrā iegulda ne vairāk kā 41 000 euro ERAF finansējuma;

• piesaista komersantu investīcijas vismaz piešķirtā ERAF finansējuma apmērā.

Gadījumos, kad augstāk minētie nosacījumi netiek izpildīti, ir jānodrošina iznākuma rādītāju

summu naudas izteiksmē tādā apmērā, kas ir vienāda ar vai lielāka par piešķirtā Eiropas

Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru:

A × 41000 + B ≥ C, kur

A – jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām

infrastruktūrā;

B – no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu

nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;

C – projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (euro).

Specifiskie 3.3.1. un 5.6.2.SAM nosacījumi I
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Ja, īstenojot projektu, netiek sasniegtas iznākuma rādītāju vērtības atbilstoši apstiprinātajā

projekta iesniegumā noteiktajam, projekta iesniedzējs atmaksā sadarbības iestādei ERAF

finansējumu proporcionāli tā iznākuma rādītāja vērtībai, kura izpilde proporcionāli ir

vismazākā:

D= C × (1 ‒ RF), kur

RA

D – atmaksājamais ERAF finansējums (euro);

C – projekta ERAF finansējums (euro);

RF– faktiskā projekta iznākuma rādītāja vērtība, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā

(komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro);

RA– apstiprinātā projekta iznākuma rādītāja vērtība, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā

(komersanti, jaunizveidotas darba vietas vai euro).

Specifiskie 3.3.1. un 5.6.2.SAM nosacījumi II
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PALDIES PAR UZMANĪBU!


