3.2.1.1. pasākuma „Klasteru programma”
1.atlases kārtas – NOSACĪJUMI

Evita Feldberga
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
08.06.2016, Rīga

Vispārīgie nosacījumi
Mērķis: veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas
organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī,
tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta
apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru
eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.
Kopā pieejamais ES fondu finansējums: 6.2 milj. euro
 vienam projektam maksimālā – 415 000 euro
Finansējuma saņēmēji: Biedrības

Gala labuma guvēji: Komersanti
Īstenošana: Līdz 2020.gada 31.decembrim
Sasniedzamie iznākuma rādītāji (līdz 2018.gada 31.decembris): 120
komersanti , kas saņēmuši atbalstu (grantu) un 360 komersanti, kas
saņem nefinansiālu atbalstu

Projekta iesniedzēja atbilstība
Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs ir biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
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Atbalstāmās nozares

Projekta iesniedzējs pārstāv nozares komersantus* un īsteno klastera projektu vienā no
zemāk minētajām nozarēm:
•
kokapstrāde;
•
mašīnbūve un metālapstrāde;
•
elektrisko un optisko iekārtu ražošana;
•
ķīmiskā rūpniecība;
•
nemetālisko minerālu ražošana;
•
pārtikas un dzērienu ražošana;
•
vieglā rūpniecība;
•
papīra ražošana un poligrāfija;
•
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare;
•
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (tūrisms);
•
veselība un sociālā aprūpe;
•
transports;
•
starpnozaru klasteri
* vairāk nekā 50 % no projekta iesniedzēja biedriem darbojas vienā no minētajām nozarēm, izņemot
starpnozaru jomu

Atbalstāmās darbības:
– ar klastera darbības nodrošināšanu saistīti pasākumi:
• projekta vadība:
• klastera darbības un klastera īstenoto pasākumu koordinācijas nodrošināšana;
• klastera koordinatora un speciālistu apmācības, ja iegūtās zināšanas saistītas ar
klastera darbības nodrošināšanu vai tiek nodotas plašam dalībnieku lokam;

– klastera un klastera dalībnieku vietējās un starptautiskās
sadarbības veicināšanas pasākumi:
• klastera un klastera dalībnieku atpazīstamības, mārketinga un
komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi, tai skaitā tirgus izpēte;
• pasākumi, kas sekmē sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas
organizācijām, tai skaitā klastera dalībnieku pētniecības, infrastruktūras un
apmācību vajadzību identificēšana;
• pasākumi, kas sekmē zināšanu pārnesi par klastera dalībniekiem saistošām
inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām;
• pasākumi, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes
paaugstināšanu produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros;
• pieredzes apmaiņas un informatīvi pasākumi;
• citi klastera īstenoti pasākumi, kas ir vērsti uz stratēģijā noteikto mērķu
sasniegšanu.

Attiecināmās izmaksas
Tiešās:

 projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (piesaistot uz darba
līguma vai uzņēmuma līguma pamatu*)
 projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (piesaistot uz
darba līguma vai uzņēmuma līguma pamatu)
 klastera koordinatora, klastera speciālistu, klastera dalībnieku
darbinieku komandējuma un darba braucienu izmaksas
 ārējo pakalpojumu izmaksas - klastera koordinatora un speciālistu
apmācības
 ārējo pakalpojumu izmaksas - vietējās un starptautiskās sadarbības
veicināšana (klasterim kopumā)
 izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas
novērtējuma saņemšanu
 PVN, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem
aktiem nodokļu politikas jomā.

Netiešās:

 Finansējuma saņēmēja projekta vadības izmaksas, kuras plāno kā vienu
izmaksu pozīciju piemērojot vienoto likmi 15% apmērā no piesaistītā
projekta īstenošanas personāla uz darba līguma pamata izmaksām;

*tās nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām
izmaksām, bet neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas

Neattiecināmās izmaksas:
 izmaksas, kas MK noteikumu 23.punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai
pārsniedz izmaksu ierobežojumus
 izmaksas par klastera dalībniekos nodarbināto personu dalību apmācību kursos
 klastera dalībnieku ceļa izdevumu, naktsmītņu, dienas naudas un izstādes dalības
maksas izmaksas, kas saistītas ar dalību starptautiskā izstādē ārvalstīs;
 procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu
darījumiem;
 nodokļi un nodevu maksājumi*
 projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām,
nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem
un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi

Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām
izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2016.gada 1.janvāri.
* Izņemot sociālās garantijas projekta vadības un īstenošanas personālam un PVN

Projekta ietvaros iegūstamie dati
un to uzkrāšana
Finansējuma saņēmējs par klastera dalībniekiem uzkrāj vismaz
šādus datus un reizi gadā iesniedz atbildīgajā iestādē:

– Informācija par klastera dalībnieku (nosaukums, reģistrācijas numurs,
komersanta statuss (sīkais (mikro), mazais, vidējais), eksporta apjoms,
ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā (dati tiek papildināti vismaz reizi
gadā);
– Klastera dalībnieku vērtējumus par klastera sniegto pakalpojumu kvalitāti;
– Dati par eksporta apjoma pieaugumu klastera dalībniekos divus gadus pēc
atbalsta saņemšanas saskaņā ar MK noteikumu 7.5. apakšpunktā noteikto
specifisko iznākuma rādītāju. Informāciju sniedz par katru klastera
dalībnieku, norādot pēdējo gadu, kad tam piešķirts atbalsts projekta ietvaros,
un eksporta apjomu divus gadus pēc šī atbalsta saņemšanas;
– Informāciju par dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka
ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu,
emisiju un atkritumu apjomu, ja projekta iesniegums vērtēšanā ir saņēmis
punktus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" īstenošanu un ir
īstenotas atbilstošas aktivitātes.

De minimis atbalsta piešķiršana un
uzskaite
Finansējumu MK noteikumu 23.punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā
ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis
atbalsta piešķiršanu un uzskaiti, ievērojot šādus nosacījumus:
– Finansējuma saņēmējam un katram klastera dalībniekam piešķirtais atbalsta
apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un
iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst
pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto
maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Komercdarbības atbalsta piešķiršanu,
aprēķināšanu un uzskaiti finansējuma saņēmējam veic sadarbības iestāde.
Komercdarbības atbalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un uzskaiti klastera
dalībniekiem veic finansējuma saņēmējs;
– finansējuma saņēmējs un klastera dalībnieki nesaņem un neparedz saņemt
atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu programmu ietvaros no
Eiropas Savienības vai citiem publiskiem (tai skaitā valsts un pašvaldību
līdzekļiem) līdzekļiem;
Ja klastera sniegtos pakalpojumus izmanto lielie komersanti vai citi partneri, kas
nav klastera dalībnieki un nav sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, tie
izmaksas par klastera sniegtajiem pakalpojumiem sedz pilnā apmērā no saviem
finanšu resursiem
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