Seminārs par izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanu P&A
infrastruktūras projektiem
1.1.1.4.pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko
institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

19.10.2016.
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Sadarbība ar JASPERS
1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas
metodika
-- Rekomendācijas IZM, FM un CFLA
2. Atbalsts projektu iesniegumu sagatavošanā
-- 2 semināri projektu iesniedzējiem
3. Projektu iesniegumu vērtēšana
-- Ieteikumi/ rekomendācijas vērtēšanas komisijai
Projektiem virs 10 milj. EUR – individuāla analīze (LU, RTU, LLU, RSU, OSI)
Zem 10 milj. EUR – vispārējs vērtējums
CBA un saistītās projekta iesnieguma sadaļas angļu valodā (t.sk.
projekta darbības un sasniedzamie rezultati; projekta īstenošanas
kapacitāte, risku analīze)
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Nosacījumi projektiem, kas paredz būvniecību –
MK p/l
1.fāze: ZI attīstības stratēģijas saskaņošana ar IZM:
Ja būvniecības izmaksas pārsniedz 30%, attīstības stratēģijai pievieno šādas
projekta īstenošanas alternatīvas:
1.

Projekta alternatīva atbilstoši stratēģijā iekļautajam P&A infrastruktūras attīstības
plānam (pamato, ka ir saimnieciski izdevīgāka par “Minimālo ieguldījumu
alternatīvu”; stratēģiskie, tehnoloģiskie, ģeogrāfiskie aspekti);

2.

“Minimālo ieguldījumu” alternatīva – būvniecības īpatsvars < 30%.

2.Fāze: Projekta iesniegšana CFLA
Projektam pievieno CBA, kas izstrādāta atbilstoši EK vadlīnijām, ietverot
šādu alternatīvu analīzi:
1.

Projekta alternatīva atbilstoši IZM apstiprinātajā stratēģijā iekļautajam P&A
infrastruktūras attīstības plānam (pamato sociālekonomisko un finansiālo atdevi);

2.

“0 alternatīva” – alternatīva, ja infrastruktūras attīstības projekts netiek īstenots.
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Paldies!
Izglītības un zinātnes ministrija
Adrese: Valņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67047937
E-pasts: esf@izm.gov.lv
Mājaslapa: www. izm.gov.lv

