Projekts
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
2021.gada ___._________

Noteikumi Nr.___

Rīgā

(prot. Nr.__ __ §)

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
„Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai” 13.1.4.specifiskā
atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” īstenošanas
noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. –
2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma 20.panta 6. un 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārā virziena „Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai”
13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras
jomā” (turpmāk – specifiskais atbalsts) projektu iesniegumu atlasi;
1.2. specifiskā atbalsta mērķi;
1.3. specifiskā atbalsta katrai atlases kārtai pieejamo finansējumu;
1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma
(turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim
(turpmāk – sadarbības partneris), tai skaitā vienošanās par projekta
īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus;
1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
1.7. valsts atbalsta komercdarbībai saņemšanas nosacījumus.
2. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā šādu
atlases kārtu ietvaros:
2.1. pirmā atlases kārta „Atbalsts profesionālām nevaldības kultūras nozares
organizācijām” (turpmāk – pirmā atlases kārta);
2.2. otrā atlases kārta „Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros
Latvijā” (turpmāk – otrā atlases kārta);
2.3. trešā atlases kārta „Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to
profesionālo kapacitāti un izaugsmi” (turpmāk – trešā atlases kārta).
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3. Specifiskā atbalsta īstenošanu nodrošina Kultūras ministrija kā atbildīgā
iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde) sadarbībā ar sadarbības iestādi.
4. Specifiskā atbalsta ietvaros tiek īstenoti sadarbības projekti, par kuriem trešās
atlases kārtas ietvaros saņemts labvēlīgs sadarbības iestādes lēmums par
atbilstību valsts atbalsta normām.
5. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
II. Specifiskā atbalsta mērķis
6. Specifiskā atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nozares organizācijām,
lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu
darbavietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs,
paātrinot kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un
veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu
ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un
ekonomisko attīstību.
7. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir projekta sadarbības partneri, kultūras
nozares nevaldības organizācijas, radošo nozaru mazie un vidējie uzņēmēji,
vietējie iedzīvotāji.
8. Specifiskā atbalsta ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:
8.1. iznākuma rādītājs:
8.1.1. par finansējumu, kas pieejams atbilstoši šo noteikumu 9.punktā
noteiktajam, atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne
mazāk kā 46 kultūras organizācijas;
8.1.2. par finansējumu, kas pieejams atbilstoši šo noteikumu 10.punktā
noteiktajam, atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits – ne
mazāk kā 60 kultūras organizācijas;
8.2. rezultāta rādītājs:
8.2.1. par finansējumu, kas pieejams atbilstoši šo noteikumu 9.punktā
noteiktajam, attīstīti jauni pakalpojumi – ne mazāk kā
46 pakalpojumi;
8.2.2. par finansējumu, kas pieejams atbilstoši šo noteikumu 10.punktā
noteiktajam, attīstīti jauni pakalpojumi – ne mazāk kā
60 pakalpojumi.
III. Specifiskajam atbalstam pieejamais finansējums
9. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2021.gada 31.decembrim pieejamais kopējais
attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 9 264 230 euro, tai skaitā Eiropas
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Reģionālās attīstības fonda finansējums granta veidā – ne vairāk kā
7 874 595 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums un
pašvaldības finansējums) – 1 389 635 euro.
10. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir
ne mazāk kā 12 000 001 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums granta veidā – ne vairāk kā 10 200 000 euro un nacionālais
finansējums (valsts budžeta finansējums un pašvaldības finansējums) –
1 800 001 euro.
11. Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksimālā finansējuma likme
nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja
atbalsta sniegšana projekta iesniedzējam vai sadarbības partnerim specifiskā
atbalsta ietvaros nav kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai.
12. Trešās atlases kārtas ietvaros sadarbības partnerim, kas veic saimniecisko
darbību un kam atbalsta sniegšana specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir
kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai, atbalsta summa, kas ietver
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un citu publisko
finansējumu nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas
noteikta Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu,
piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (turpmāk – Komisijas regula
Nr.651/2014), 54.panta 6.punktā, ievērojot šādus nosacījumus:
12.1. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no finansējuma
avota nepārsniedz 50 procentus no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām. Ne mazāk kā 80 procenti no piešķirtā finansējuma tiek
izlietoti, lai samaksātu par pakalpojumiem Latvijā reģistrētiem
pakalpojumu sniedzējiem;
12.2. sarežģītas filmas veidošanai kopējais piešķirtā finansējuma apmērs
neatkarīgi no finansējuma avota nepārsniedz 80 procentus no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām. Ne mazāk kā 80 procenti no
piešķirtā finansējuma tiek izlietoti, lai samaksātu par pakalpojumiem
Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem;
12.3. visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 12.1. un
12.2.apakšpunktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti
vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, kas minēts
regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā, finansējuma
saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar
publiskajiem līdzekļiem.
13. Projekta iesniedzējs un sadarbības
līdzfinansējumu šādā apmērā:
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13.1. ja projekta iesniedzējs un sadarbības partneris neveic saimniecisko
darbību un atbalsta sniegšana specifiskā atbalsta ietvaros tam nav
kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai, projekta iesniedzēja
un sadarbības partnera līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ieskaitot valsts
budžeta dotāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta
dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā
līdzfinansēto projektu īstenošanai;
13.2. ja projekta iesniedzējs un sadarbības partneris veic saimniecisko
darbību un atbalsta sniegšana tam specifiskā atbalsta ietvaros ir
kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai, projekta iesniedzēja
un sadarbības partnera privātā līdzfinansējuma apmēru nosaka, ņemot
vērā, ka publiskais finansējums nepārsniedz aprēķināto finanšu
iztrūkumu. Projekta iesniedzējs līdzfinansējumu nodrošina no tādiem
pašu līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts.
14. Specifisko atbalstu īsteno trīs atlases kārtās ar šādu pieejamā finansējuma
sadalījumu pa atlases kārtām:
14.1. pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais
finansējums ir ne mazāk kā 3 000 000 euro, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – ne vairāk kā
2 550 000 euro un nacionālais finansējums – 450 000 euro;
14.2. otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais
finansējums ir ne mazāk kā 3 000 000 euro, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – ne vairāk kā
2 550 000 euro un nacionālais finansējums – 450 000 euro;
14.3. trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais
finansējums ir ne mazāk kā 6 000 001 euro, tai skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – ne vairāk kā 5 100 000 euro
un nacionālais finansējums ne mazāk kā – 900 001 euro.
IV. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim un
specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi
15. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta pirmās atlases kārtas un otrās atlases
kārtas ietvaros ir Valsts kultūrkapitāla fonds, trešās atlases kārtas ietvaros –
Nacionālais kino centrs.
16. Projekta iesniedzējs izveido specifiskā atbalsta konkrētās atlases kārtas
projektu atlases padomi un projektu atlases padome atklāta konkursa
ietvaros atlasa specifiskā atbalsta atlases kārtas projekta īstenošanas
sadarbības partnerus:
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16.1. specifiskā atbalsta pirmās atlases kārtas ietvaros – Latvijā reģistrētas
kultūras nevaldības organizācijas, mazie un vidējie uzņēmumi, kas
darbojas radošajā nozarēs; juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgas vienības ar
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un kuru statūtos vai nolikumā
kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta
darbība, uzņēmumi, kas darbojas radošajā nozarē;
16.2. specifiskā atbalsta otrās atlases kārtas ietvaros – nacionālas vai
reģionālas nozīmes attīstības centrus;
16.3. specifiskā atbalsta trešās atlases kārtas ietvaros – juridiskas personas,
kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas kā filmu
producētāji (ražotāji), kas atbilst Komisijas regulas Nr.651/2014
2.panta 24.punktam un 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
17. Projektu atlases padome veic šādus uzdevumus:
17.1. nodrošina specifiskā atbalsta konkrētās atlases kārtas projekta
īstenošanas sadarbības partneru atlasi atbilstoši projekta iesniedzēja
apstiprinātai projektu iesniegumu vērtēšanas kārtībai un konkursa
atlases nolikumam;
17.2. vērtējot projektu iesniegumus, pārliecinās, ka tie atbilst visiem šo
noteikumu nosacījumiem un projektu vērtēšanas kritērijiem (kas
attiecināmi);
17.3. izvērtē specifiskā atbalsta konkrētās atlases kārtas ietvaros potenciālo
sadarbības partneru iesniegtos projekta iesniegumus;
17.4. izdod projektu atlases padomes lēmumu par projekta virzību uz
sadarbības iestādi vai projekta noraidīšanu;
17.5. nosūta sadarbības iestādei projekta izvērtējumu par atbilstību šo
noteikumu nosacījumiem un projektu vērtēšanas kritērijiem. Kārtību,
kādā veic šajā punktā minēto izvērtējumu, izstrādā finansējuma
saņēmējs kopīgi ar atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;
17.6. nosūta sadarbības iestādei parakstītu projektu atlases padomes
protokola kopiju kopā ar līguma grozījumu pieprasījumu piecu
darbdienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts projektu atlases padomes
protokols, kurā apstiprināts attiecīgais projekts un iekļauts projektu
atlases padomes atzinums par projektu;
17.7. uzrauga, lai sadarbības partneri izpilda projektos plānotos rezultātu
rādītājus;
17.8. ja nepieciešams, veic citas funkcijas, kuras saistītas ar projektu atlases
padomes projektu vērtēšanu, atlasi, uzraudzību un rezultātu
nodrošināšanu.
18. Finansējuma saņēmējs ar katru sadarbības partneri slēdz rakstveida
sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību projekta
mērķa un rādītāju sasniegšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību,
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kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu
ieviešanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.
19. Finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nerodas tādas tiesiskās
attiecības, no kurām izriet, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma
pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, vai ka darījumam piemērojami
normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem.
20. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša
komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta
18.punkta definīciju.
21. Projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk
kā līdz 2023.gada 31.decembrim.
22. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina:
22.1. informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas
Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulā (ES)
Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes
Regulu (EK) Nr.1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.
– 2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un
vizuālās identitātes prasību ievērošana;
22.2. projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc tam, kad
sadarbības iestāde ir veikusi noslēguma maksājumu.
23. Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus:
23.1. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajiem
iznākuma rādītājiem;
23.2. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto
rezultāta rādītāju;
23.3. par projektu skaitu, kuros, īstenojot projektu, publiskajā iepirkumā
izmantoti zaļā iepirkuma principi.
24. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde,
pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu
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atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un
maksājumu veikšanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, nodrošina
finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, avansa un starpposma
maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta
līdzfinansējuma kopsummas. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.
25. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās
par projekta īstenošanu šādos gadījumos:
25.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai
skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi
apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta
mērķa vai specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
25.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.
V. Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
26. Projektā iekļauj atbalstāmās darbības, kas sekmē šo noteikumu 6.punktā
minētā specifiskā atbalsta mērķa un šo noteikumu 8.punktā noteikto
uzraudzības rādītāju sasniegšanu:
26.1. pirmās atlases kārtas ietvaros profesionālo nevaldības kultūras
organizāciju, kuru sistemātiskā nekomerciālā darbībā veicina
inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību Latvijā, nodrošinot
augstvērtīgus mākslas notikumus, to popularizēšanu publiskajā telpā,
kā arī reģionālās kultūrvides aktivizēšanos kapacitātes stiprināšana,
mazinot krīzes izraisītās sekas, veicinot noturību, profesionālās
kapacitātes un izaugsmes veicināšana;
26.2. otrās atlases kārtas ietvaros reģionālo daudzfunkcionālo centru
darbības un daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros
Latvijas reģionos;
26.3. trešās atlases kārtas ietvaros kino industrijas uzņēmumu profesionālās
kapacitātes un izaugsmes veicināšana;
26.4. projekta vadības nodrošināšana;
26.5. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
27. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību integrācija preču un
pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums), lai nodrošinātu
atbilstību horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijam.
28. Izdevumi ir attiecināmi no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas
sadarbības iestādē izņemot šo noteikumu 30.1.1.apakšpunktā minētās
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izmaksas, kas ir uzskatāmas par attiecināmām finansēšanai no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma, ja tās ir radušās
ne agrāk par dienu, kad stājušies spēkā šie noteikumi.
29. Projekta netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju,
piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo
noteikumu 30.1.1.apakšpunktā minētajām izmaksām, ko aprēķina:
29.1. tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata;
29.2. neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksas pamatojošos dokumentus
par netiešo attiecināmo izmaksu izlietojumu;
29.3. netiešo izmaksu vienoto likmi nepiemērojot projektiem, kas
kvalificējami kā valsts atbalsts komercdarbībai.
30. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas, kas sekmē šo noteikumu 26.punktā
noteiktās atbalstāmās darbības, ir:
30.1. tiešās personāla izmaksas:
30.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, kas tieši
saistītas ar projektu īstenošanu un mērķa sasniegšanu un
radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata, tai
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no
apliekamajām attiecināmajām izmaksām, ņemot vērā, ka:
30.1.1.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja tiešās
attiecināmās izmaksas ir vienādas ar pieciem
miljoniem euro vai lielākas;
30.1.1.2. tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot
0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām
izmaksām, neieskaitot tiešās projektu vadības
personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas
ir mazākas par pieciem miljoniem euro;
30.1.1.3. projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas,
ievērojot, ka attiecināma ir ne mazāka kā
30 procentu noslodze noteiktā laikposmā (vismaz
viens mēnesis), ja personāls iesaistīts projektā
saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu
(attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma
pamata);
30.2. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas,
izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas;
30.3. pirmās atlases kārtas ietvaros izmaksas, kas radušās sadarbības
partnerim:
30.3.1. projekta īstenošanas administratīvās un tehniskās izmaksas
(tai skaitā telpu īres, komunālo maksājumu, tehniskās bāzes
atjaunošanas,
komunikācijas,
publicitātes,
transporta
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izdevumu, pastāvīgi algotu darbinieku apmaksas u.c.
izmaksas);
30.3.2. līdzdalības izmaksas starptautiskās, Eiropas vai reģionāla
mēroga apvienībās, asociācijās, padomēs vai federācijās, kas
apvieno kultūras nozares nevaldības organizācijas pēc
valstiskās pārstāvniecības principa (ar mērķi nodrošināt
Latvijas pārstāvniecību organizācijā);
30.4. otrās atlases kārtas ietvaros izmaksas, kas radušās sadarbības
partnerim:
30.4.1. projekta īstenošanas administratīvās un tehniskās izmaksas
(tai skaitā telpu īres, komunālo maksājumu, tehniskās bāzes
atjaunošanas,
komunikācijas,
publicitātes,
transporta
izdevumu, pastāvīgi algotu darbinieku apmaksas u.c.
izmaksas);
30.4.2. izmaksas, kas saistītas ar reģionālu kultūras institūciju
programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās
mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes
attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās
mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku
koncertus, izrādes vai izstādes, vai filmu skates vai festivālus,
īstenošanu;
30.4.3. izmaksas, kas saistītas ar izglītības programmu, meistarklašu,
rezidenču programmu īstenošanu;
30.5. trešās atlases kārtas ietvaros izmaksas, kas radušās sadarbības
partnerim:
30.5.1. projekta īstenošanas administratīvās izmaksas;
30.5.2. filmu projektu producēšanas un ražošanas izmaksas;
30.6. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas
veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014. –
2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās
identitātes prasību ievērošana, ja tās nepārsniedz trīs procentus no
projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Ja projekta
iesniegumā plānotās darbības kvalificējamas kā valsts atbalsts,
publicitātes izmaksas nav attiecināmas.
31. Šo noteikumu 30.3. un 30.4.apakšpunktā noteiktās izmaksas tiek attiecinātas
atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem līdz brīdim, kad atbildīgā iestāde ir
izstrādājusi vienkāršoto izmaksu piemērošanas metodiku.
32. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu,
ir attiecināmas izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt
normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.
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33. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai vienas un tās pašas darbības netiktu
finansētas dubultā.
34. Ja projekta izmaksas ir pieaugušas, finansējuma saņēmējs un sadarbības
partneris sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem. Ja projekta iesniedzējs
un sadarbības partneris veic saimniecisko darbību un atbalsta sniegšana tam
specifiskā atbalsta ietvaros ir kvalificējama kā valsts atbalsts
komercdarbībai, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris privāto
finansējumu nodrošina no tādiem pašu līdzekļiem, par kuriem nav saņemts
nekāds publisks atbalsts.
VI. Valsts atbalsta komercdarbībai saņemšanas nosacījumi
35. Valsts atbalstu komercdarbībai šo noteikumu ietvaros trešās atlases kārtas
projektu iesniedzēju sadarbības partneriem sniedz saskaņā ar Komisijas
regulas Nr.651/2014 pirmo nodaļu un 54.pantu.
36. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projektu atlases padomes
apstiprinātā projekta atbilstību valsts atbalsta normām. Sadarbības iestāde
pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu un, ja nepieciešams, groza
sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja līgumu.
37. Atbalsta shēmas kopējais budžets nepārsniedz Komisijas regulas
Nr.651/2014 4.panta 1.punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību, un
atbalsta shēmu īsteno, ievērojot regulas Nr.651/2014 1.panta 2.punkta "a" un
"b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu.
38. Finansējumu šo noteikumu 30.5.2.apakšpunktā minētajām attiecināmajām
izmaksām piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 1.panta 5.punkta
nosacījumus.
39. Ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punktā minētos
nosacījumus, par stimulējošo ietekmi, ja šo noteikumu 30.5.2.apakšpunktā
noteiktās attiecināmās izmaksas ir radušās par darbībām, kas veiktas pirms
sadarbības iestādes lēmuma par atbalsta piešķiršanu sadarbības partnerim,
tad visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Sadarbības partneris
projektu uzsāk īstenot, kad visas atbalstu piešķirošās institūcijas ir
pieņēmušas lēmumus par atbalsta piešķiršanu.
40. Ja šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētais sadarbības partneris saskaņā ar
Nacionālo kino centru noslēgto finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu
ir saņēmis finansējumu filmas ražošanas posmam, tas var pretendēt uz
finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai, ievērojot regulas
Nr.651/2014 54.panta 9.punktu un šo noteikumu 39.punktu.
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41. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris ar valsts atbalstu
komercdarbībai saistīta projekta dokumentāciju glabā atbilstoši regulas
Nr.651/2014 12.panta 1.punktam glabā 10 gadus sākot no dienas, kad tam ir
piešķirts individuālais valsts atbalsts komercdarbībai saskaņā ar šiem
noteikumiem.
42. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014
pieņem līdz Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punktā un 59.pantā
noteiktajam termiņam.
43. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta
1.punkta "c" apakšpunktā un 4.punktā noteikto publicitātes pasākumu izpildi
atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par
sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas
lietošanas tiesības.
44. Sadarbības iestāde nodrošina Komisijas regulas Nr.651/2014 12.panta
1.punktā noteikto nosacījumu izpildi.
45. Sadarbības iestāde nodrošina projekta uzraudzību visā projekta pārskata
periodā (projekta dzīves cikla laikā), kas noteikts Komisijas regulas (ES)
Nr.480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fondu, 1.pielikumā.
46. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.651/2014 prasības, tam
ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto
valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija
saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko
īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai
(turpmāk – Komisijas regula Nr.794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot
100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma
saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas
Nr.794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.
47. Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad sadarbības iestāde
pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi
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atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
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