Snieguma ietvara mehānisms un
snieguma rezerve

Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi
• Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā
iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji.
• Regula nosaka snieguma rezervi 6% apjomā snieguma ietvarā noteikto
nosacījumu izpildei.
• Saskaņā ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” saskaņošanas
procesu un Eiropas Komisijas vadlīnijām 6% snieguma rezerve veidojas no visa
pieejamā finansējuma un rezervi nepiemēro tehniskajai palīdzībai.
• Snieguma rezervi nosaka atsevišķi katram prioritārajam virzienam un katram
fondam prioritārā virziena ietvaros. Rezerves apjoms ir:
• 6,1% ERAF
• 6,22% ESF
• 6,19% KF
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Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi
•

•

•

•
-

Pamatojoties uz programmu darbības rezultātu izvērtēšanu, t.sk., ņemot vērā ikgadējo
stratēģisko ziņojumu, Eiropas Komisija 2019.gadā pieņem lēmumu par to, vai ir sasniegts
snieguma ietvars un piešķirama snieguma rezerve.
Lai prioritārais virziens iegūtu snieguma rezervi, visiem snieguma ietvarā iekļautajiem
rādītājiem ir jāsasniedz vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz
2018.gada beigām
Ja prioritāte nespēj sasniegt vismaz 65% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz
2018.gada beigām, to uzskata par nopietnu nepilnību un var tikt apturēti starpposma
maksājumi un piemērota korekcija.
Ja snieguma ietvars nav izpildīts, rezerve tiek noņemta un to var:
Pārdalīt citai prioritātei, ievērojot tematisko koncentrāciju;
Eiropas Komisija var ierosināt rezervi pārdalīt, t.sk., ņemot vērā ikgadējo
stratēģisko ziņojumu un no tā izrietošās valstu specifiskās rekomendācijas.
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Prioritāro virzienu rezerve
Prioritārais virziens
1. Pētniecības, tehnoloģiju
attīstība un inovācijas
2. IKT pieejamība, epārvalde un pakalpojumi
3. Mazo un vidējo
uzņēmumu konkurētspēja
3. Mazo un vidējo
uzņēmumu konkurētspēja
4. Pāreja uz ekonomiku,
kura rada mazas oglekļa
emisijas visās nozarēs
4. Pāreja uz ekonomiku,
kura rada mazas oglekļa
emisijas visās nozarēs
5. Vides aizsardzība un
resursu izmantošanas
efektivitāte
5. Vides aizsardzība un
resursu izmantošanas
efektivitāte
6. Ilgtspējīga transporta
sistēma
6. Ilgtspējīga transporta
sistēma
7. Nodarbinātība un
darbaspēka mobilitāte
7. Nodarbinātība un
darbaspēka mobilitāte
8. Izglītība, prasmes un
mūžizglītība
8. Izglītība, prasmes un
mūžizglītība
9. Sociālā iekļaušana un
nabadzības apkarošana
9. Sociālā iekļaušana un
nabadzības apkarošana

ERAF

Savienības
Pamatpiešķīrums
atbalsts,
bez rezerves,
EUR
EUR
467 519 706
439 003 228

ERAF

172 783 829

162 244 837

ERAF

296 191 300

278 125 040

18 063 357

16 940 083

ERAF

286 344 229

268 878 593

KF

194 266 292

ERAF

Fonds

Rezerve,
EUR

Rezerves
apjoms, %

28 516
478
10 538
992
18 066
260
1 123
274
17 465
636

6,10%

182 247 678

12 018
614

6,19%

432 917 039

406 511 160

26 405
879

6,10%

KF

190 138 398

178 375 164

11 763
234

6,19%

ERAF

235 477 563

221 114 552

6,10%

KF

924 294 295

867 111 261

ESF

106 400 149

99 783 628

JNI

58 021 278

58 021 278

14 363
011
57 183
034
6 616
521
N/A

ERAF

277 460 786

260 536 998

ESF

238 500 493

223 669 279

ERAF

193 377 447

181 582 343

ESF

225 160 750

211 159 071

ESF

16 923
788
14 831
214
11 795
104
14 001
679

6,10%
6,10%
6,22%
6,10%

6,19%
6,22%
N/A
6,10%
6,22%
6,10%
6,22%
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Snieguma ietvara izpilde un rezerves atbrīvošanās
6% rezerve

Programmu darbības
izvērtējums 2019.gadā

EK nosaka prioritātes, kas ir
sasniegušas starpposma mērķus

EK nosaka prioritātes, kas nav
sasniegušas starpposma mērķus

Piešķir rezervi

Snieguma rezerves pārdale vai
maksājumu apturēšana, ja neizpilde ir
būtiska

24.11.2015.
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Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā
atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei
•
•

Gadījumā, ja SAM (pasākuma) ietvaros tiek piemērota snieguma rezerve, MK noteikumos
norāda gan plānoto kopējo attiecināmo finansējumu, gan pieejamo kopējo attiecināmo
finansējumu.
Gadījumā, ja SAM (pasākuma) ietvaros netiek piemērota snieguma rezerve, MK
noteikumos norāda tikai pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

 SAM (pasākuma) plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir x euro, tai skaitā ES
fonda finansējums (turpmāk – ESF/KF/ERAF), Jauniešu Nodarbinātības iniciatīvas
(turpmāk – JNI) finansējums x euro, valsts budžeta līdzfinansējums x euro, pašvaldības
līdzfinansējums x euro un privātais līdzfinansējums x euro.
 Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līguma vai vienošanās par projekta
īstenošanu slēgšanai ir x euro, tai skaitā ES fondu finansējums (ESF/KF/ERAF), JNI
finansējums x euro, valsts budžeta līdzfinansējums x euro, pašvaldības līdzfinansējums x
euroun privātais līdzfinansējums x euro. Pieejamā finansējuma apmēru nosaka, ņemot
vērā snieguma rezervi.
•

Vēršam uzmanību, ka CFLA nevar noslēgt līgumu par finansējuma apmēru, kurā iekļauta
snieguma rezerve.
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Redakcijas piemērs no SAM 3.3.1. MKN
15. Šo noteikumu 14. punktā minētajās atlases kārtās līdz 2018. gada 31. decembrim no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējuma plāno ne vairāk kā 60 619 552 euro (tai skaitā virssaistību
finansējums – 5 202 550 euro):
15.1. pirmās atlases kārtas ietvaros – ne vairāk kā 15 448 625 euro no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma (tai skaitā virssaistību finansējums – 5 202 550 euro);
15.2. otrās atlases kārtas ietvaros – ne vairāk kā 10 246 075 euro no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējuma;
15.3. trešās atlases kārtas ietvaros – ne vairāk kā 34 924 852 euro no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma.
16. Līdz 2018. gada 31. decembrim projekta iznākuma rādītājus plāno atbilstoši šo noteikumu 15.
punktā minētajam pieejamajam finansējuma apmēram.
17. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara
izpildi var ierosināt projekta iesniedzējam projektā veikt grozījumus vai ierosināt iesniegt jaunu
projekta iesniegumu, attiecīgi palielinot šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto sasniedzamo
iznākuma rādītāju vērtību proporcionāli šo noteikumu 14. punktā plānotajam kopējam finansējuma
apmēram.
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Ir iespējami vairāki varianti, kādos nodrošināt
snieguma rezervi:
•
•
•

•

Rezervēt nepieciešamo finansējumu cita tā paša prioritārā virziena SAM
ietvaros;
Rezervēt tā paša SAM cita pasākuma ietvaros vai sadalot plānoto SAM vairākās
atlasēs, pēdējo paredzot īstenot pēc snieguma ietvarā noteikto rādītāju izpildes;
Atsevišķas projektu aktivitātes īsteno pēc 2018.gada projektā tas iekļaujot ar
grozījumiem pēc lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu SAM ievērojot
valsts atbalsta nosacījumus.
Pašvaldības, iesniedzot projekta iesniegumu, paredz snieguma rezervei
nepieciešamo finansējuma apmēru no saviem līdzekļiem. Pēc EK lēmuma par
snieguma ietvara lēmuma izpildi, projekta ietvaros palielina ES fondu līdzekļu
līdzfinansējuma apmēru ievērojot valsta atbalsta nosacījumus.

24.11.2015.
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FINANŠU SNIEGUMA KRITISKĀKIE RISKI:
Specifiskie atbalsta mērķi (SAM) ar risku 2018.g. mērķa izpildē
350%

85% robeža – uzskatīts par sasniegtu, ja visi rādītāji
sasnieguši vismaz 85% no 2018.gada vērtības pie
nosacījuma, ka PV ir ne vairāk kā divi rādītāji

Snieguma
300%
ietvara
2018.gada
250%
finanšu mērķa
(rādītāja)
200%
prognozētā
izpilde
150%
prioritāro
virzienu
100%
dalījumā
85%

65% robeža – EK var lemt par maksājumu apturēšanu
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1.Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
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2.IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
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ESF
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3.Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

4.Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

5.Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

6.Ilgtspējīga transporta sistēma

7.Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

8.Izglītība, prasmes un mūžizglītība

9.Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
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Paldies!
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