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PAPILDINĀJUMI FINANŠU UN LĪGUMA NOTEIKUMIEM, KAS PIEMĒROJAMI TIKAI
TĀDIEM PROJEKTIEM, KURI COVID-19 DĒĻ ORGANIZĒ VIRTUĀLUS PASĀKUMUS

Turpmāk minētie noteikumi papildina Līguma III pielikuma I.2. un II.2. punkta noteikumus un
attiecas tikai uz gadījumiem, kad Covid-19 dēļ jāorganizē virtuāli pasākumi. Par virtuālo mobilitāti
jāziņo saskaņā ar finansējuma līgumā paredzētajiem noteikumiem.
Saņēmējiem ir atļauts līdz pat 60 % no līdzekļiem, kas piešķirti budžeta kategorijām “Starpvalstu
projekta sanāksmes”, “Rezultātu izplatīšanas pasākumi”, “Mācīšanās, mācīšanas un apmācību
pasākumi” un “Izņēmuma izmaksas”, pārvietot uz jebkuru citu budžeta kategoriju, izņemot
budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana” un “Izņēmuma izmaksas”.
Attiecībā uz izņēmuma izmaksām Saņēmējiem ir atļauts līdz 10 % no tādas budžeta kategorijas
līdzekļiem, kuras pamatā ir vienības izmaksas, pārvietot uz izņēmuma izmaksām, lai segtu
izmaksas, kas saistītas ar tāda aprīkojuma un/vai tādu pakalpojumu iegādi un/vai īri, kuri
nepieciešami, lai Covid-19 dēļ īstenotu virtuālus mobilitātes pasākumus, pat ja sākotnēji budžeta
kategorijai “Izņēmuma izmaksas” līdzekļi nebija piešķirti.
I.2. punkts. Vienības izmaksu likmes aprēķins un apliecinošie dokumenti
Projekta vadības un īstenošanas noteikumi joprojām ir spēkā.
A. Starpvalstu projekta sanāksmes
Virtuālu pasākumu gadījumā nekādas papildu vienības izmaksas nav uzskatāmas par
attiecināmajām izmaksām. Ar šīm sanāksmēm saistītās izmaksas tiek segtas ar līdzekļiem, kas
pieejami “Projektu vadībai un īstenošanai” paredzētajā budžetā.
B. Rezultātu izplatīšanas pasākumi
a) Finansējuma summas aprēķins: finansējuma summu aprēķina, reizinot to virtuāla pasākuma
dalībnieku skaitu, kuri ir no organizācijām (izņemot saņēmēja organizāciju), asociētajiem
partneriem, kas rīko rezultātu izplatīšanas pasākumu, un citām projekta partnerorganizācijām,
kā noteikts Līgumā, ar 15 % no piemērojamās vienības izmaksu likmes par dalībnieku, kā
noteikts Līguma IV pielikumā, nepārsniedzot 5000 EUR par projektu.
b) Izraisītājnotikums: notikums, kas rada tiesības saņemt finansējumu, ir tas, ka rezultātu
izplatīšanas pasākums ir noticis un ka tā kvalitāte ir atzīta par pieņemamu.
c) Apliecinošie dokumenti:


virtuāla pasākuma organizēšanu apliecinošs dokuments, kurā norādīts izplatīšanas
pasākuma nosaukums un datums;




pasākuma apmeklētāju faktiskā skaita pierādījums organizatora parakstīta tāda
paziņojuma veidā, kurā norādīts katra dalībnieka vārds, uzvārds un attiecīgās
nosūtītājas organizācijas nosaukums un adrese;
jebkāda dokumentācija, kas izmantota vai izplatīta rezultātu izplatīšanas pasākumā.

C. Mācīšanās, mācīšanas un apmācību pasākumi
a) Finansējuma summas aprēķins: finansējuma summu veido vienības izmaksa
individuālajam atbalstam.


Finansējums netiks piešķirts, lai segtu ceļa izdevumus.



Virtuālu pasākumu gadījumā drīkst nodrošināt arī lingvistisko atbalstu, uz kuru
attiecas tie paši noteikumi.



Individuālais atbalsts: finansējuma summu aprēķina, to dienu/mēnešu skaitu,
kurās(-os) dalībnieks piedalījies virtuālajā pasākumā, reizinot ar 15 % no
vienības izmaksu likmes, kas attiecīgā veida dalībniekam un saņēmējai valstij
piemērojama par dienu/mēnesi, kā noteikts Līguma IV pielikumā. Individuālā
atbalsta aprēķinā nav iekļaujamas ceļojuma dienas pirms vai pēc pasākuma.

b) Izraisītājnotikums:


Individuālais atbalsts: notikums, kas rada tiesības saņemt finansējumu, ir tas,
ka dalībnieks ir piedalījies pasākumā.



Lingvistiskais atbalsts: izraisītājnotikums, kas rada tiesības saņemt
finansējumu, ir tas, ka dalībnieks ir iesaistījies pasākumā, kas ilgst vairāk par
2 mēnešiem, un tas, ka persona ir faktiski iesaistījusies lingvistiskajā
sagatavošanā mācību valodā.

c) Apliecinošie dokumenti:


Individuālais atbalsts: pasākuma apmeklējuma pierādījums saņēmējas
organizācijas parakstīta tāda paziņojuma veidā, kurā norādīts dalībnieka vārds
un uzvārds, pasākuma mērķis, kā arī virtuāla pasākuma sākuma un beigu
datums.



Lingvistiskais atbalsts: kursu apmeklējuma pierādījums kursu nodrošinātāja
parakstīta tāda paziņojuma veidā, kurā norādīts dalībnieka vārds un uzvārds,
mācītā valoda un lingvistiskā atbalsta ilgums.

II.2. punkts. Faktisko izmaksu aprēķins
A. Atbalsts īpašām vajadzībām
Saņēmējs drīkst uz atbalstu īpašām vajadzībām pārvietot jebkurai budžeta kategorijai piešķirtos
līdzekļus, pat ja sākotnēji šai kategorijai līdzekļi nebija piešķirti.
a) Finansējuma summas aprēķins: finansējums ir faktiski radušos attiecināmo izmaksu
atlīdzība 100 % apmērā.

b) Attiecināmās izmaksas: izmaksas, kas ir nepastarpināti saistītas ar dalībniekiem ar īpašām
vajadzībām un kas nepieciešamas virtuālo pasākumu īstenošanai.
c) Apliecinošie dokumenti: rēķini par saistītajām izmaksām; rēķinā norādīts rēķina
izdevējiestādes nosaukums un adrese, summa un valūta, kā arī rēķina izrakstīšanas datums.

B. Izņēmuma izmaksas
a) Finansējuma summas aprēķins: finansējums ir tādu attiecināmo izmaksu atlīdzība 75 %
apmērā, kas faktiski radušās, lai nopirktu un/vai noīrētu aprīkojumu un/vai pakalpojumus.
b) Attiecināmās izmaksas: izmaksas, kas saistītas ar virtuālu mobilitātes pasākumu īstenošanai
vajadzīgā aprīkojuma un/vai pakalpojumu iegādi un/vai īri.
c) Apliecinošie dokumenti: radušos izmaksu maksājuma pierādījums saskaņā ar rēķiniem, kuros
norādīts rēķina izdevējiestādes nosaukums un adrese, summa un valūta un rēķina izrakstīšanas
datums.

