Atbildīgās iestādes ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma
vērtēšanas kritēriji
Administratīvie kritēriji
Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā/Nē/
n/a)

1. Projekta iesnieguma formālā atbilstība
Iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs
1.1. (tajā skaitā projekta iesniegums elektroniskā
dokumenta formātā).
Ja projekta iesniegums iesniegts papīra formātā,
1.2. iesniegta arī projekta iesnieguma elektroniskā
versija.
1.3.

Projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst
projekta iesnieguma oriģināleksemplāram.*

Aizpildītas visas Iekšējās drošības fonda un
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. 1.4.
2020. gada projektu atlases projekta iesnieguma
veidlapas attiecināmās sadaļas.
Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā
persona atbilstoši projekta iesniedzēja darbību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, vai arī
1.5. projekta iesniegums ir parakstīts ar paraksttiesīgās
personas drošu elektronisko parakstu atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Projekta iesniedzēja apliecinājums atbilst Iekšējās
drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un
1.6.
integrācijas fonda 2014. - 2020. gada projektu atlases
projekta iesniedzēja apliecinājuma veidlapai.
Projekta iesniedzēja apliecinājumu ir parakstījusi
paraksttiesīgā amatpersona atbilstoši projekta
iesniedzēja darbību regulējošajiem normatīvajiem
1.7. aktiem, vai arī projekta iesniedzēja apliecinājums ir
parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu
elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
1.8.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi attiecināmie
pavaddokumenti.
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Projekta iesniegums un papildus iesniegtie
pavaddokumenti ir apzīmogoti, datēti, numurēti,
1.9.
parakstīti, un paraksts atšifrēts, kā arī ir norādīts
lappušu skaits.*
Projekta uzsākšanas un beigu termiņš nepārsniedz
Iekšējās drošības fonda vai Patvēruma, migrācijas un
1.10
integrācijas fonda attiecīgās ierobežotās projektu
.
iesniegumu atlases uzaicinājuma vēstulē norādīto
termiņu.
Projekta iesniegumā ir ievērota Iekšējās drošības
fonda vai Patvēruma, migrācijas un integrācijas
1.11
fonda īstenoto pasākumu darbības teritorija, kas
.
noteikta fonda darbību regulējošajos Eiropas
Savienības politikas plānošanas dokumentos.
2. Projekta iesnieguma finansiālā atbilstība
Pieprasītais Iekšējās drošības fonda vai Patvēruma,
2.1. migrācijas un integrācijas fonda finansējums ir
aprēķināts aritmētiski pareizi.
Projekta budžets ir sabalansēts (attiecināmo izmaksu
kopsumma ir vienāda ar ienākumu kopsummu), tai
2.2.
skaitā fonda finansējuma un valsts budžeta
finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi.
Pieprasītais finansējums nepārsniedz Iekšējās
drošības fonda vai Patvēruma, migrācijas un
2.3. integrācijas
fonda
nacionālās
programmas
īstenošanas plānā attiecīgajam projektam paredzēto
finansējumu.
Plānoto iepirkumu saraksts atbilst projekta
pasākumiem, fonda projekta budžeta veidlapai un ir
2.4
pareizi izstrādāts, izvēlētās iepirkuma procedūras
atbilst normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā.
2.5.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas
Izdevumu attiecināmības nosacījumiem.

atbilst

Projekta vadības un administrēšanas izmaksas kopā
2.6. ar projekta netiešajām attiecināmajām izmaksām
nepārsniedz 10 %.
Projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcija
attiecībā pret projekta tiešajām attiecināmajām
2.7.
izmaksām ir līdz 5 % no projekta tiešajām
attiecināmajām izmaksām.
3. Sadarbības partnera formālā atbilstība (ja attiecināms)
Sadarbības partnera apliecinājums atbilst Iekšējās
drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un
3.1. integrācijas fonda 2014. - 2020. gada sadarbības
partnera apliecinājuma par sadarbību projekta
īstenošanā veidlapai.
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Sadarbības partnera apliecinājumu ir parakstījusi
paraksttiesīgā amatpersona atbilstoši projekta
iesniedzēja darbību regulējošajiem normatīvajiem
3.2. aktiem vai arī sadarbības partnera apliecinājums ir
parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu
elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
* Neattiecas uz elektroniski iesniegtu projekta iesniegumu.
Kvalitātes kritēriji
Nr.
p.k.

Kritērijs

Projekta iesnieguma I sadaļa “Informācija par
4.1. projekta iesniedzēju” (1.1., 1.2., 1.3. 1.4.,
1.5. apakšpunkts) ir atbilstoša.
Projekta iesnieguma II sadaļa “Informācija par
projekta īstenošanā iesaistītajiem sadarbības
4.2.
partneriem” (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. apakšpunkts) ir
atbilstoša.
Projekta iesnieguma III sadaļa “Pamatinformācija par
4.3. projektu” (3.1., 3.2., 3.3. 3.4., 3.5. apakšpunkts) ir
atbilstoša.
Projekta iesnieguma IV sadaļa “Projekta apraksts”
4.4. (4.1., 4.2., 4.3. (4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.), 4.4.,
4.5. apakšpunkts) ir atbilstoša.
4.5.

Projekta iesnieguma V sadaļa “Projekta pasākumi un
rezultāti” (5.1., 5.2., 5.3. apakšpunkts) ir atbilstoša.

Projekta iesnieguma VI sadaļa “Projekta īstenošanas
4.6. organizācija” (6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.,
6.7. apakšpunkts) ir atbilstoša.
Projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta
4.7. īstenošanai ir samērīgas un atbilstošas pašreizējām
tirgus cenām.
4.8.

Līdzekļu izlietojums ir lietderīgs mērķa sasniegšanai
(value for money).

Vērtējums
(Jā/Nē)

Komentāri

