Anotācija (atbilstoši 2013.gada 3.janvāra MK noteikumiem Nr.1 “Kārtība, kādā
publiska persona pasūta pētījumus”, 3. pielikums)
Anotācija pētījumam
“Izvērtējuma veikšana un metodikas par vienkāršoto izmaksu (vienotās likmes (flat-rate),
standarta likmes vienības izmaksas (standard scales of unit cost), vienreizējie maksājumi (lump
sum)) noteikšanu un piemērošanu ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam izstrādāšana”
Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti
latviešu valodā
angļu valodā
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)
Izstrādāt metodiku/as par vienotās likmes (flat rate) noteikšanu 2014.-2020.gada plānošanas Develop a methodology / s for the determination
periodam, standarta likmes vienības izmaksu of Flat-rate in the programming period of 2014(standard scales of unit costs) metodiku, 2020, develop a methodology for Standard scales
vienreizējo maksājumu (lump sum) metodiku/as. of unit cost and Lump sum.
Kā galvenie uzdevumi tika izvirzīti: izvērtēt 2007.2013.gada
plānošanas
perioda
pieredzi The main objectives of the research were:
vienkāršoto izmaksu ieviešanā, veikt SVID analīzi to evaluate the experience of the previous
un sniegt priekšlikumus identificēto trūkumu programming period (2007-2013) in the
novēršanai un sistēmas pilnveidošanai 2014.- implementation of the simplified costs, create
2020.gada plānošanas periodā, piedāvāt ES fondu SWOT analysis and present proposals on how to
jomas (piemēram, izglītība, pētniecība utt.), kurās improve the system of the 2014-2020
būtu lietderīgi un efektīvi piemērot vienkāršotās programming period, suggest the EU funding areas
izmaksas, izvērtēt un norādīt specifiskos atbalsta where it would be appropriate and effective to
mērķus, kuros varētu piemērot kādu no apply simplified costs, assess and indicate the
vienkāršoto izmaksu veidiem u.c.
specific objectives in which simplified costs could
be applied.
Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas

Vienkāršoto izmaksu būtība un pielietojums ES
fondu izmaksu uzskaitē, vienkāršoto izmaksu
priekšrocības un trūkumi, vienkāršoto izmaksu
pielietošanas iespējas ES fondu 2014.-2020. gada
plānošanas periodā, citu valstu pieredzes
vienkāršoto izmaksu izmantošanā novērtēšana,
darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu
izvērtējums.

Pētījuma pasūtītājs

LR Finanšu Ministrija

Pētījuma īstenotājs

SIA “Corporate Consulting”

Pētījuma īstenošanas gads

2014/2015

Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas
avots

29 200,00 EUR bez PVN
Projekts "Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības
fondu atbildīgajai un vadošajai iestādei Latvijā"

Pētījuma klasifikācija*

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1, pētījums tiek
klasificēts kā:
12.2. padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai
tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un
ietekmes novērtēšanai – pētījums, kas tiek
izstrādāts, lai iegūtu neatkarīgu analīzi par
konkrētas politikas vai tiesiskā regulējuma
izstrādes nepieciešamību, novērtētu esošās

politikas vai regulējuma īstenošanu un sasniegtos
rezultātus.
Politikas joma, nozare**

Politikas joma: Budžeta un finanšu politika.
Nozare: 2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve.

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads)

Visa Latvija

Pētījuma mērķa grupa/-as
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas
vecumā)

Visas iestādes, kuras apgūst ES fondu līdzekļus

Pētījumā izmantotās metodes pēc informācijas
ieguves veida:
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas
dokumentu analīze

Jā

2) statistikas datu analīze

Jā

3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze

Jā

4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana
un analīze

Jā

5) fokusa grupu diskusiju veikšana un
analīze

Nē

6) gadījumu izpēte

Jā

7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu
analīze

Nē

8) citas metodes (norādīt, kādas)

SVID analīze

Kvantitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) aptaujas izlases metode

N/a

2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību N/a
skaits
Kvalitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja
attiecināms)

29

2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja
attiecināms)

N/a

Izmantotās analīzes grupas (griezumi)

Vienkāršoto izmaksu metožu SVID analīze,
projekta tiešo un netiešo izmaksu analīze,
projektu datu apkopošana un noviržu analīze.

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija

LR Finanšu Ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919,
Latvija, Tel. 67095405

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)
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