
 
 

Viedās pilsētas klastera projekta 

ieviešanas tehniskās nianses 



 

Svarīgas tehniskās nianses 

• De-minimis piešķiršana 

• Klastera dalībnieka – gala labuma saņēmēja aktivitātes 

īstenošana 

• Kopīgās aktivitātes  

• Komandējumi 

• Rezultātu uzkrāšana – iesniegšanas kārtība 



De-minimis 

• MK Nr. 205 - VI Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie 

nosacījumi 

 

• De-minimis – max pieejamais finansējums visas klasteru 

programmas ietvaros ir 30 000 eiro vienam uzņēmējam  

 

• Ir divas iespējas 

– uzreiz piešķir uz gadu  

– pirms katras aktivitātes, kurā ir iesaistīts klastera 

dalībnieks - gala labuma saņēmējs 



De minimis atbalsta 

sniegšana 

Uz lēmuma par de minimis iešķiršanas brīdi: 

- nav VID parāds; 

- nav GNU – nav pasludināts maksātnespējas 

process; 

- atbalstāma nozare; 

- 3 gados nepārsniedz 200 000 Eur (tiek vērtēts viena    

vienota uzņēmuma ietvaros) 

Projekta ietvaros VVU nepārsniedz 30 000 EUR 

ERAF finansējuma!!! 

CFLA  

Gala labuma 

guvējs - MVU 

FS – Auto 

Asociācija 

de 

minimis  

de 

minimis  



 
De minimis atbalsta sniegšanas kārtība 

  
 

 
1. Klastera dalībnieks aizpilda un iesniedz: 

 

– "Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta 
piešķiršanai" (Pielikums Nr.1) 

– Apliecinājumu (Pielikums Nr.2) 

 

2. Auto Asociācija pieņem lēmumu par de minimis piešķiršanu, izvērtējot klastera 
dalībnieka iesniegtos dokumentus, aizpilda un izsniedz:  

 

– Pārbaudes veidlapu (Pielikums Nr.3) 

– Lēmums Nr. 3.1./DM-# par De minimis valsts atbalsta piešķiršanu 

klastera dalībniekam (Pielikums Nr.4) 

– "Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu" (Pielikums Nr.5) 

– Uzskaites tabula – Viedās pilsētas klastera dalībniekiem piešķirtais de 

minimis atbalsts (Pielikums Nr.6) 

 



Klastera dalībnieka – gala labuma saņēmēja 

aktivitātes īstenošana 

(tiek īstenota no dalībnieka de minimis) 

• Uzņēmējs saskaņo darba uzdevumu/ tehnisko specifikāciju 

• Tiek slēgts trīspusējs vienošanās par ārpakalpojuma saņemšana 

• Uzņēmējs pārskaita priekšfinansējumu aktivitātes realizācijai uz AA kontu pilnā apjomā 

• Darbu izpildes laikā uzņēmēja nozīmēts pārstāvis piedalās tās kontrolē 

• Tiek parakstīts p/n akts par uzņēmēja apmierinoša pakalpojuma saņemšanu 

• AA iesniedz dokumentus CFLA 

• Pēc ERAF līdzfinansējuma saņemšanas veic atmaksu  

Klastera kopīgās aktivitātes īstenošana 

(tiek īstenotas no Auto Asociācijas de-minimis apjoma) 

 

 

 

 

 

 



Komandējumi 
 

ViP klastera aktivitāšu ietvaros dalībnieki var piedalīties komandējumos, 
tehniski organizējot tos paši: 

 

• Solis 1 – Vienošanās par līdzdalību konferencē/ pasākumā  

• Solis 2 – Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā  

• Solis 3 – Viesnīcas un Avio biļešu rezervēšana/pirkšana 

• Solis 4 – Grāmatvedības uzskaite uzņēmumā 

• Solis 5 – Rēķinu sagatavošana un izrakstīšana 

• Solis 6 – Dokumentu iesniegšana biedrībai Auto Asociācija izdevumu 
attiecināšanai  

• Solis 7 – ViP klastera projekta līdzfinansējuma saņemšana 

 
! Kad ViP klastera dalībnieks ir veicis rēķinu apmaksu, biedrība Auto Asociācija sagatavo 
un iesniedz Maksājuma pieprasījumu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), tam 
pievienojot, ViP klastera dalībnieka iesniegtos izdevumus pamatojošos dokumentus.  

 

! Kad Maksājuma pieprasījums ir apstiprināts CFLA un biedrība Auto Asociācija ir 
saņēmusi ERAF līdzfinansējumu, tā atmaksā atgūto ERAF līdzfinansējumu par ViP 
klastera dalībnieka veiktajiem komandējuma izdevumiem.  

 

 



Klastera biedru rezultātu 

uzkrāšanas kārtība 

• Uzkrājamie rezultāti 
 

 

 

 
- Klastera dalībnieku vērtējumus par klastera sniegto pakalpojumu kvalitāti; 

  

• Datu iesniegšanas kārtība, biežums, veids 
-  no gada pārskata; 

- papildinformācija tiks pieprasīta individuāli  

 

• Divus gadus pēc atbalsta saņemšanas biedrības "Auto 
Asociācija" apkopo datus par klastera dalībnieku eksporta 
apjoma pieaugumu un iesniedz Ekonomikas ministrijai   

 

Apgrozījums Eksporta apjoms 
Apgrozījums uz 1 

darbinieku 
Ieguldījumu apjoms 

pētniecībā un attīstībā 



 

Kontakti 

 


