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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS  
 

AI audita iestāde 

IĪZ ikgadējais īstenošanas ziņojums 

mljrd. miljards 

SIe sertifikācijas iestāde  

PRS pārrobežu sadarbība 

KF Kohēzijas fonds 

Konv. Konverģence  

KVP kopienas un vietējā pārvaldība 

KP kohēzijas politika 

CUP Codice Unico di Progetto — vienotais projekta kods 

ĢD ģenerāldirektorāts 

EK Eiropas Komisija 

EEAP Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns 

EZF Eiropas Zivsaimniecības fonds 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

II intereses izteikums 

EP Eiropas Parlaments 

EPI Eiropas programmas izpildītājs 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ETS Eiropas teritoriālā sadarbība 

ES Eiropas Savienība 

TII tālākizglītības iestāde 

AII augstākās izglītības iestāde 

SI starpniekiestādes 

IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

JASMINE Vienotā rīcība mikrofinanšu iestāžu atbalstam Eiropā 

JASPERS Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos 

JEREMIE Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem 

JESSICA Kopējais Eiropas atbalsts noturīgiem ieguldījumiem pilsētās 
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KTS kopējais tehniskais sekretariāts 

KSU valsts uzņēmējdarbības atbalsta centru tīkls  

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks (Ziemeļreina-Vestfālene) 

milj. miljons 

VA vadošā iestāde 

DV dalībvalsts(-is) 

MGP Meistergründungsprämie 

VKP valsts kontaktpunkts 

NVO nevalstiskās organizācijas 

ZRV Ziemeļreina-Vestfālene 

VSI valsts stratēģiskais ietvardokuments 

NWDA Ziemeļrietumu attīstības aģentūra [North West Development Agency] 

NWOP Ziemeļrietumu Anglijas darbības programma 

DP darbības programma 

PUA projekta uzsākšanas apmeklējumi 

PUK programmas uzraudzības komiteja  

Jaut. un atb. jautājumi un atbildes 

RKN reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība 

RAA reģionālās attīstības aģentūra 

RVKIC reģionālie vides un konsultatīvās informācijas centri 

DAE Dienvidaustrumeiropa 

SF struktūrfondi 

MVU mazie un vidējie uzņēmumi  

KVPVS kopienu un vietējās pārvaldības valsts sekretārs 

TP tehniskā palīdzība 

TS teritoriālā sadarbība 

LESD Līgums par Eiropas Savienības darbību 

LES Līgums par Eiropas Savienību 
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KOPSAVILKUMS  

1. Pamatojums 

Kohēzijas politikas īstenošana, izmantojot struktūrfondus, ir viens no galvenajiem Eiropas 
Savienības darbības pīlāriem. Pašreizējam plānošanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam 
ir piešķirti 35,7 % ES budžeta līdzekļu (aptuveni EUR 347 mljrd.). Ņemot vērā, ka ES 
pašlaik piedzīvo visnopietnāko ekonomikas lejupslīdi kopš 1930. gada, šis finansējums 
sniedz būtiskas iespējas attiecībā uz darbavietu radīšanu un ieguldījumiem, gan atbalstot 
pašreizējo uzņēmumu attīstīšanos, gan rosinot potenciālos uzņēmējus uzsākt jaunu 
uzņēmējdarbību. Pēdējos trīs gados aptuveni 27 % no pieejamā finansējuma jeb 
EUR 93 mljrd. ir ieguldīti darbavietās un izaugsmē Eiropā. 
ES ir izstrādājusi kohēzijas politikas instrumentus četrus gadu desmitus. Šajā laikā īpaša 
uzmanība ir pievērsta finansējuma izlietojumam un vajadzīgo izmaiņu noteikšanai, 
pieņemšanai un īstenošanai. Vissvarīgākie rezultāti, kas tika iegūti jaunākajā analīzē, ir 
zems struktūrfondu izmantošanas līmenis šajā plānošanas periodā (2007.–2013. gads). 
Šajā sakarā ir minēti vairāki aspekti, piemēram, problēmas, kas saistītas ar 
administratīvajiem resursiem vai līdzfinansējuma trūkumu. Taču līdz šim nav analizēta 
struktūrfondu pieejamība pieteikuma iesniedzējiem. Ir veikts relatīvi maz pētījumu attiecībā 
uz vienu no galvenajiem pamatjautājumiem — potenciālo finansējuma pieprasītāju 
stimulēšanu un piesaisti.  
Šajā saistībā 2009. gada Barca ziņojumā1 tika norādīts uz atbilstoša priekšstata trūkumu 
par kohēzijas politikas faktisko izpildi Eiropas Savienībā. Ir pieejami diezgan daudzi 
pētījumi un ziņojumi par fizisko infrastruktūru, kas ir izveidota, par atbalstītajiem 
uzņēmumiem un pat izveidotajām darbavietām. Tomēr lielākajā daļā šo pētījumu un 
ziņojumu uzmanība ir pievērsta kvantitatīvo rādītāju novērtēšanai attiecībā uz rezultātiem 
un struktūrfondu izmantošanas līmeni. Debates par rezultātiem parasti notiek tikai starp 
programmas izstrādē un vadībā tieši iesaistītajām personām, taču ļoti reti tajās tiek 
paustas mērķgrupu un saņēmēju domas.  
Skaitļi rāda, ka finansējuma iespēju izmantošanas līmenis dažās dalībvalstīs ir zemāks nekā 
citās dalībvalstīs. Tas daļēji izskaidro to, kāpēc daudzi Eiropas pilsoņi joprojām nav 
informēti par ES darbības rezultātiem un līdz ar to ir skeptiski noskaņoti. Daži skaitļi rāda, 
ka aptuveni viena trešdaļa pilsoņu ir informēti par ES atbalstītajiem projektiem, tomēr tikai 
10 % uzskata, ka ir tiešā veidā guvuši labumu. 
Nepilnības administratīvajos dienestos vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī ir viegli 
konstatēt, un tās nenoliedzami ir ietekmējušas zemo dalības līmeni atsevišķās teritorijās. 
Šie jautājumi labākajā gadījumā atklāj tikai pusi no daudz sarežģītākas situācijas. Otru 
puse ir saistīta ar jautājumu, kāpēc uzņēmumi, vietējās aģentūras, izglītības iestādes, NVO 
un citas iestādes dažās ES daļās daudz retāk piesakās Eiropas finansējumam.  
Ņemot vērā šos apstākļus, šajā pētījumā ir sniegts informatīvs pārskats gan par 
iedomātajiem, gan faktiskajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras pieteikuma iesniedzēji, kas 
piesakās ERAF finansējumam. Šā pētījuma rezultāti ir jāinterpretē, paturot prātā vienu 
svarīgu ierobežojošu faktoru.  

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations; neatkarīgs ziņojums, kas sagatavots pēc reģionālās politikas komisāres 
Danuta Hübner lūguma, Eurada, 2009. gada aprīlis. 
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Proti, nav pieejama ticama statistika vai rezultāti par tiem, kas ir atrunāti no pieteikšanās 
vai tiem, kas jebkādu iemeslu dēļ ne reizi nav sazinājušies ar vietējo biroju vai aizpildījuši 
pieteikuma veidlapu. 

2. Pētījuma aptvērums 

Šā pētījuma mērķis ir identificēt galvenos faktorus, kas potenciālos pieteikuma iesniedzējus 
rosina vai attur, kad tie apsver iespēju pieteikties struktūrfondu finansējumam. Viens no 
minējumiem ir, ka procedūras ir pārāk apgrūtinošas un sarežģītas. Šis arguments pētījumā 
ir analizēts, apskatot problēmas, kas saistītas ar dažādu sistēmu administratīvajām 
procedūrām. Šī analīze palīdzēs noteikt šo problēmu izcelsmi (Eiropas, valsts vai 
reģionālajā līmenī) un tādējādi ierosinās mērķtiecīgus risinājumus.  
Pētījumā ir apskatīta arī pieteikuma iesniedzēju profilu dažādība, lai identificētu to 
organizāciju un iestāžu veidus, kuras parasti iesniedz pieteikumu, kā arī to, kas tās motivē 
pieteikties, un ar dedukcijas metodes palīdzību noteiktu, kā varētu rosināt pieteikties citas 
personas. Tajā ir sniegts arī sākotnējais pārskats par rezultātiem, ko devušas 2009. gadā 
ieviestās vienkāršošanas procedūras, kuras tika pieņemtas, reaģējot uz pašreizējo 
lejupslīdes situāciju. 
Veicot izpēti un sagatavojot dokumentu projektus, uzmanība pastāvīgi ir bijusi pievērsta 
„labākās prakses” paraugu noteikšanai, izvēloties tos no dažādām iniciatīvām un 
dalībvalstīm. To, kas labi darbojas vienā situācijā, iespējams, var pielāgot (bet ne vienkārši 
transponēt), lai tas darbotos vienlīdz labi citā situācijā. 
Šajā pētījumā tika izmantotas trīs galvenās pētniecības pieejas. Tās bija: literatūras 
apskats, vairāku situāciju analīze deviņās dažādās darbības programmās un vairākas 
telefonintervijas vai intervijas tiešsaistē, kā arī aptauja. Situāciju analīze aptvēra darbības 
programmas Austrijā un Slovākijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Polijā, Slovākijā, 
Apvienotajā Karalistē un starpvalstu Dienvidaustrumu Eiropas programmu. Tika veiktas 
vairāk nekā 50 intervijas, un ieinteresētajām personām tika nosūtīts liels skaits aptaujas 
anketu. Pamatojoties uz pieejamajiem avotiem, mērķtiecīgu izpēti un rūpīgu analīzi, 
pētījuma rezultātā tika izstrādāti konkrēti ieteikumi rīcībai vietējā, reģionālajā, valsts un 
Eiropas līmenī. 

3. Pētījuma saturs 

Pētījuma 1. nodaļā ir sniegts ieskats kohēzijas politikas un struktūrfondu jomā. 2. nodaļā ir 
aprakstīta izmantotā metodika, ietverot literatūras apskatu, izvēlēto situāciju analīzi un 
intervijas. 3. nodaļā ir pētīts, kas piesakās struktūrfondu finansējuma saņemšanai, kā arī 
šīs rīcības pamatojums un gūtā pieredze. Pētījumā ir īsi aprakstīts pašreizējais plānošanas 
periods (2007.–2013. gads), tā programmas izstrādes cikls un dažādo programmas cikla 
posmu nozīme pieteikuma iesniedzējiem. Ir noteiktas arī septiņas to pieteikuma iesniedzēju 
kategorijas, kam ir iespēja saņemt finansējumu no struktūrfondiem. 
Samērā pārsteidzoši, ka vēl nav analizēta pieteikuma iesniedzēju loma struktūrfondu 
programmu sagatavošanā un plānošanā Eiropas līmenī. Tā kā ES un dalībvalstis ir kopīgi 
atbildīgas par struktūrfondu darbību un īstenošanu, šādas analīzes neesība rada lielas 
grūtības. Viens no galvenajiem jebkuras programmas veiksmes elementiem ietver 
potenciālās mērķgrupas noteikšanu un uzrunāšanu.  
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Līdz ar to pētījumā ir analizēts pieteikuma iesniedzēju stāvoklis struktūrfondu īstenošanas 
procesā, un tajā ir sniegts shematisks izklāsts, kurā ir iezīmēti dažādie pieteikuma 
iesniegšanas procesa posmi, īpašu uzmanību pievēršot potenciālo pieteikuma iesniedzēju 
lomai un iespējām. 

 Pirmo posmu veido informācijas darbības; šajā posmā potenciālie pieteikuma 
iesniedzēji tiek informēti par programmām, kurās tie var pieteikties finansējuma 
saņemšanai. Dažos gadījumos šādu informēšanas pasākumu mērķgrupas ir relatīvi 
skaidras, tomēr ne vienmēr tas tā ir. Šajā saistībā zināma loma ir iespaidiem un 
uztverei, jo dažas pieteikuma iesniedzēju kategorijas uzskata, ka ES programmas ir 
pārāk birokrātiskas un nav tiem pieejamas. Šī joma ir maz pētīta saistībā ar 
iespējamām neatbilstībām attiecībā uz datu aizsardzības tiesību aktiem un praksi. 
Šādi ierobežojumi tika konstatēti arī atsevišķos šajā pētījumā veiktajos pētniecības 
pasākumos.  

 Otrajā posmā potenciālie pieteikuma iesniedzēji lemj par pieteikuma 
sagatavošanu. Ļoti liela nozīme ir pieejamajiem informācijas un atbalsta 
pakalpojumiem, kā arī pieteikuma iesniedzēja spējām sagatavot savu pieteikumu. 
Valsts iestādes, universitātes un lielākie uzņēmumi ir labāk aprīkoti, lai sagatavotu 
un iesniegtu pieteikumu, nekā mazie vai pat viena cilvēka uzņēmumi. Pieejamā 
informācija par pieteikuma iesniedzēju spējām ir ļoti nepilnīga.  

 Trešais posms ietver atlases procesu, bet ceturtajā posmā notiek faktiskā 
finansējuma piešķiršana.  
Pēdējie divi posmi ir pilnībā īstenošanas iestāžu (piemēram, vadošo iestāžu, 
starpniekiestāžu2) kompetencē. No to darbības ir atkarīga ne tikai finansējuma 
piešķiršana, bet arī tas, kā potenciālie pieteikuma iesniedzēji vērtē procesu kopumā. 
Ja atlases process ir efektīvs un pietiekami pārredzams un finansējuma piešķiršana 
veikta pietiekami ātri, ir lielāka iespēja, ka vairāk kandidātu piedalīsies nākamajā 
uzaicinājumā iesniegt pieteikumus. Ir iespējams arī pretējs rezultāts. 

Pētījuma 4. nodaļa aptver ļoti dažādus aspektus, kas attiecas uz struktūrfondu pieejamību 
pieteikuma iesniedzējiem. Tā kā Eiropas mērogā nav pieejami sistemātiski analītiski 
pētījumi attiecībā uz jautājumu par šķēršļiem, ar kuriem saskaras pieteikuma iesniedzēji, ir 
neiespējami sniegt skaidrus datus par to, kā pieteikuma iesniedzēji vērtē 2000.–2006. gada 
vai 2007. –2013. gada plānošanas periodu. Zināmajos pētījumos pārsvarā uzmanība 
pievērsta īpašām tematiskajām jomām, konkrētām darbības programmām vai programmas 
dzīves cikla daļām, kā arī pieredzei kādā konkrētā dalībvalstī. 
Šajā pētījumā ir apskatīti dažādie šķēršļi, ar kuriem saskaras pieteikuma iesniedzēji, un tie 
ir iedalīti četrās grupās — Eiropas līmeņa, valsts līmeņa, programmas vadības līmeņa 
un darbības līmeņa faktori. 
Eiropas līmenī sadarbībā ar Eiropas iestādēm un dalībvalstīm tiek noteikts struktūrfondu 
tiesiskais pamats, noteikumi un virzieni. Dalībvalstīs, kur vietējā un reģionālā līmeņa 
pārstāvji ir vairāk iesaistīti un palīdz izstrādāt valsts stratēģisko ietvardokumentu, gala 
saņēmēju bažas ir vieglāk formulēt. Iespējams, ir lietderīgi noteikt arī prasības attiecībā uz 
komunikācijas pasākumiem. Piemēram, pašreizējā plānošanas periodā (2007.–2013. gads) 
vadošajām iestādēm ir pienākums izveidot darbības programmas komunikācijas stratēģijas, 
kurās jāietver regulāri sabiedriskie pasākumi un gala saņēmēju saraksta publicēšana, 
norādot piešķirtās summas. 

                                                 
2  Starpniekiestāde ir jebkura iestāde, kas darbojas vadošās iestādes atbildībā un kas tās vārdā veic pienākumus, 

kuri saistīti ar darbības programmas vadību. 
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Sākot no Eiropas līmeņa, ir pakāpeniski ieviesti pasākumi, kas paredzēti procedūru 
vienkāršošanai, un to ieviešana tika paātrināta, lai reaģētu uz ekonomikas lejupslīdi. Šie 
pasākumi ietver vienotās likmes izmantošanu un vienreizējos maksājumus, lielāku 
elastīgumu attiecībā uz līdzfinansējumu, atļaujot dalībvalstīm atkārtoti izmantot 
finansējumu, ko tās ir atguvušas, kā arī „n+2” noteikumu mīkstināšanu attiecībā uz to, cik 
ātri pēc apstiprinājuma saņemšanas ir jāizlieto piešķirtie līdzekļi. 
Valsts līmenī tiek nodrošināts valsts līdzfinansējums un administratīvā sistēma, kurā ir 
iekļauti struktūrfondi. Administratīvās sistēmas ir svarīgs faktors programmu īstenošanai, 
un dažādās dalībvalstīs tās ir ļoti atšķirīgas. Katrā dalībvalstī ir savas politiskās un 
administratīvās struktūras un tradīcijas. Nav pieejama salīdzinoša analīze par to, kā 
dažādas sistēmas ietekmē struktūrfondu efektivitāti attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju 
mērķgrupu noteikšanu un piesaistīšanu. 
Vēl ir jāpiestrādā pie lielākas reģionalizācijas, pietuvinot iestādes pieteikuma iesniedzējiem. 
Daži varētu uzskatīt, ka pašreizējā stadijā reģionalizāciju var vērtēt tikai kā daļēji 
izdevušos. Atsevišķās dalībvalstīs reģionalizācijas procesa gaitā administrācijas struktūrā ir 
iekļauts vēl viens līmenis, kad tā vietā, lai jaunās reģionālās vai vietējās iestādes aizstātu 
valsts iestādes, kas iepriekš administrēja un pārvaldīja struktūrfondus, tās darbojas 
līdztekus. Papildu pienākumu piešķiršana vietējām vai reģionālajām iestādēm dažās 
dalībvalstīs ir radījusi problēmas, kas saistītas ar resursiem, jo īpaši kvalificētu darbinieku 
ziņā. 
Programmas vadības līmenis ietver resursu piešķiršanu un programmas vadības 
resursus. Arī šeit novērojamas atšķirības atkarībā no attiecīgās programmas veida. 
Tematiskās programmas pārsvarā tiek pārvaldītas valsts līmenī; reģionālās programmas 
tiek vairāk pārvaldītas reģionālā vai vietējā līmenī. Uz starptautiskajām programmām, 
kurās iesaistījušies dažādu dalībvalstu reģioni (kaimiņreģioni vai starpvalstu reģioni), 
attiecas īpašas prasības. 
Darbības līmenis ir saskarne starp programmas un projekta līmeni, un tas ietver 
pasākumus, kas saistīti ar projektu izstrādi, apstiprināšanu un īstenošanu. Šajā saistībā 
valsts finansējuma apmērs un tas, cik lielā mērā tas tiek saskaņots ar Eiropas Savienības 
finansējumu vai iekļauts tajā, var būt ļoti nozīmīgs faktors, lai noteiktu saskarnes veidu. 
JEREMIE3 un JESSICA4 finansēšanas vadības elementu ieviešana ir padarījusi darbības 
finansējumu vēl detalizētāku (un reizēm arī sarežģītāku). 
Pētījuma 5. nodaļā ir apskatīti faktori, kas pieteikuma iesniedzējiem ir būtiski darbības 
līmenī. Tajā galvenokārt (bet ne tikai) pētīta informācija, kas iegūta, veicot situāciju analīzi 
un aptaujas. Jāatgādina, ka iepriekš minētais, protams, aptvēra organizācijas un 
uzņēmumus, kas ir veiksmīgi pieteikušies finansējumam. 
Situācijas analīzei tika izmantoti piemēri no šādām darbības programmām — visas 
līdzfinansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem:  

 Langvedokas-Rusiljonas darbības programma (Francija; Reģionālā konkurētspēja 
un nodarbinātība (Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība)), 

 Digitālās konverģences darbības programma (Grieķija; Konverģence 
(Konverģences programma)),  

 Ziemeļrietumu Anglijas darbības programma (Apvienotā Karaliste; Reģionālā 
konkurētspēja un nodarbinātība),  

 Austrijas un Slovākijas darbības programma; Eiropas teritoriālā sadarbība,  
                                                 
3  Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem. 
4  Kopējais Eiropas atbalsts noturīgiem ieguldījumiem pilsētās. 
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 Dienvidaustrumeiropas darbības programma; Eiropas teritoriālā sadarbība,  
 Ziemeļreinas-Vestfālenes (ZRV) darbības programma (Vācija; Reģionālā 

konkurētspēja un nodarbinātība),  
 Lielpolijas darbības programma (Polija, Konverģences programma),  
 Pjemontas darbības programma (Itālija, Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība),  
 Vides darbības programma (Slovākija, Konverģences programma, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds). 

Attiecībā uz darbības līmeni ir ļoti vēlams, ja pat ne ļoti svarīgi, izvēlēties piemērotu vai 
vismaz līdzīgu pieteikšanās procedūru. Potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem, kas reizēm 
atzīst, ka tos mulsina dažādās piedāvātās iespējas, informācijas un atbalsta pakalpojumi ir 
ļoti svarīgi. Pieredze rāda, ka, ja programmas vadība ir izveidojusi „vienas pieturas 
aģentūras”, kur pieteikuma iesniedzēji var iepazīties ar tiem pieejamo iespēju klāstu, tam 
lielā mērā ir bijis pozitīvs rezultāts. 
Var būt vajadzīgas ārējo konsultantu konsultācijas, īpaši pieteikuma iesniedzējiem, kas 
piesakās pirmo reizi, un mikrouzņēmumiem, kuriem trūkst savu iekšējo speciālistu vai kuri 
ir ļoti aizņemti ar paša uzņēmuma vadīšanu. Ārējos pakalpojumus var piedāvāt gan 
aģentūras, gan tādas valsts iestādes kā tirdzniecības palātas vai privāti konsultanti. Privāto 
konsultantu gadījumā uzreiz rodas jautājums par piekļuvi tehniskajai palīdzībai un 
atbalstam pirms projekta sagatavošanas. 
Potenciālos pieteikuma iesniedzējus nenoliedzami ietekmē izmantoto uzaicinājuma sistēmu 
veids, tostarp iepriekšēja kvalificēšanās intereses izteikšanai. Pēc pirmā posma, kad tiek 
piesaistīti pieteikuma iesniedzēji un sniegta palīdzība pieteikumu sagatavošanā, seko 
posms, kurā pieteikumi tiek izvērtēti. Šis vērtēšanas process reizēm var radīt grūtības tām 
vadības iestādēm un starpniekiestādēm, kurām varētu nebūt uzreiz pieejami nepieciešamie 
speciālisti. Lielākiem projektiem var būt vajadzīgs daudzu dažādu speciālistu vērtējums, un 
tas var samazināt vērtēšanas procesa pārredzamību. 
Viens no aspektiem, kas izraisa bažas pieteikuma iesniedzējos, ir lielais noraidīto 
priekšlikumu skaits. Tas var atturēt organizācijas iesniegt turpmākus pieteikumus un — 
veidos, ko ir grūti noteikt, — tas var atturēt arī citus potenciālos pieteikuma iesniedzējus, 
kuri ir informēti par šiem noraidījumiem. 
Potenciālie saņēmēji nav pilnībā pārliecināti, no kura finansējuma avota to pieteikumiem 
varētu tikt piešķirti līdzekļi. Šajā pētījumā konstatēts, ka informētības līmenis par dažādām 
pieejamajām atbalsta iespējām ir augsts; tas daļēji ir vadošo iestāžu un starpniekiestāžu 
īstenoto informācijas un komunikācijas centienu rezultāts, un daļēji — fakts, ka daži 
situāciju analīzē ietvertie programmu dalībnieki veido daļu no faktiski izmantotajiem 
komunikācijas kanāliem. 
Pētījuma korespondenti minēja septiņus šķēršļus pieteikuma iesniedzējiem.  
Tie bija šādi: 

 piemērotākā atbalsta avota noteikšana,  
 spēja sekot līdzi dažādu uzaicinājumu termiņiem (projektu idejām vai 

priekšlikumiem),  
 liela apjoma dokumentācijas (no kuras daļa nebija īpaši mērķtiecīga) apstrāde 

pieteikšanās procedūras laikā,  
 pienākums iesniegt liela apjoma dokumentāciju,  
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 nepieciešamība reizēm reaģēt uz uzaicinājumiem relatīvi īsā laikposmā,  
 nepieciešamā atbilstošā finansējuma atrašana un  
 spēja sekot līdzi noteikumiem, kas reizēm konkursa gaitā mainās, un reizēm 

pretrunīgu ieteikumu saņemšana attiecībā uz prasībām un noteikumiem. 

Turklāt bažas rada trīs finanšu aspekti. Viens no tiem ir atbilstošā finansējuma atrašana. 
Otrs ir saistīts ar sākotnējā finansējuma grūtībām, un trešais aspekts, kas rada bažas 
daudziem pieteikuma iesniedzējiem, attiecas uz ātrumu, kādā tiek apstrādāti maksājumi. 
Bažas ir pastiprinājušās, jo vairākas dalībvalstis valsts sektora izdevumu samazināšanas 
pasākumu ietvaros ir samazinājušas valsts finansējuma programmu skaitu. 
Veiksmīgie pieteikuma iesniedzēji saskaras ar grūtībām, ko rada relatīvi ilgstoša 
aizkavēšanās laikposmā no finansējuma piešķiršanas brīža līdz pirmajam piešķirtā 
finansējuma avansa maksājumam. Lielākā daļa pieteikuma iesniedzēju uzskata, ka dažādās 
uzraudzības un audita prasības un procedūras ir sarežģītas, laikietilpīgas un apgrūtinošas.  
Teritoriālās sadarbības programmas rada īpašas grūtības saistībā ar kultūru, valodu un 
administratīvo prasību atšķirībām starp dažādām dalībvalstīm, kurās darbojas attiecīgā 
programma. Vislietderīgākais informācijas izplatīšanas un palīdzības veids, šķiet, ir 
individuālas konsultācijas un diskusijas klātienē. 

4. Galvenie rezultāti un ieteikumi 

Pamatojoties uz veikto izpēti, situāciju analīzi, intervijām un citām darbībām, šajā pētījumā 
ir izstrādāti vairāki ieteikumi par to, kā uzlabot struktūrfondu pieejamību pieteikuma 
iesniedzējiem un, visbeidzot, potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem. Konkrēti ieteikumi, 
kas attiecas uz Eiropas, valsts un darbības līmeņiem, ir izklāstīti pētījuma 6. nodaļā, 
sagrupējot tos sešās galvenajās iedaļās:  
1.  Struktūrfondu īstenošanas struktūra valsts līmenī,  

2.  Valsts līdzfinansējums,  

3.  Administratīvās procedūras,  

4.  Darbības līmenis — informēšana, izplatīšana, projektu izstrāde un pieteikšanās 
procedūra,  

5.  Konkrēti saņēmēju profili un faktori un  

6.  Vienkāršošanas pieredze. 

Ieteikumi aptver gan vajadzību veikt informēšanas un komunikācijas pasākumus, gan 
nepieciešamību ņemt vērā saņēmējgrupu vajadzības, gan finansēšanas vadības 
instrumentu vēlamību kā alternatīvu ierobežotajiem dotāciju resursiem, gan projekta 
pieteikuma sagatavošanai paredzēta bezmaksas individuāla atbalsta nodrošināšanas 
vēlamību. 

Ieteikumi lielā mērā attiecas uz valsts līmeni un iestādēm un struktūrvienībām, kas 
atbildīgas par konkrētu pasākumu īstenošanu. Vissvarīgākā ir vajadzība palielināt 
pārredzamību un elastīgumu attiecībā uz izplatīšanas sistēmu, pieteikšanās procedūru un 
pieteikuma iesniedzēju mērķgrupu noteikšanu, informēšanu un veidu, kā tiek veikta 
konsultēšana pieteikšanās procesa gaitā.  
Eiropas līmenī to ir iespējams sekmēt, skaidri uzsverot nepieciešamību struktūrfondus 
darīt pieejamus plašākam pieteikuma iesniedzēju lokam: iesaistot attiecīgos partnerus 
programmas pamatnostādņu stratēģiskajā noteikšanā, nosakot pieteikuma iesniedzēju 
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mērķgrupas, izmantojot piemērotas komunikācijas stratēģijas, spēju veidošanu, izmantojot 
starpprogrammu apmaiņu, lai uzlabotu izplatīšanas kanālus (kā to dara INTERACT5 
attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības programmām), un sniedzot pietiekamu un 
savlaicīgu līdzfinansējumu (tostarp palielinot līdzfinansējuma apmēru un mīkstinot patieso 
izmaksu principu). 
Valsts un programmas līmenī ir jārisina problēmas, kas saistītas ar programmu 
īstenošanas vienkāršošanu nākamajā plānošanas periodā. Neskaidrs uzdevumu sadalījums 
starp valsts un reģionālajām iestādēm, no tā izrietošā vajadzība veikt lēmumu uzraudzību 
un kontroli divas reizes (vai biežāk) un neērtās lēmumu pieņemšanas procedūras bieži ir tie 
iemesli, kāpēc procedūras, ar kurām saskaras pieteikuma iesniedzēji, ir sarežģītas un 
apgrūtinošas. Lai novērstu iepriekš minēto problēmu, daudz svarīgāk nekā izdarīt izmaiņas 
Eiropas noteikumos ir veikt rūpīgu struktūrfondiem izveidoto birokrātisko struktūru analīzi, 
kā arī atcelt noteikumus, kas ierobežo pieredzējušu struktūrfondu projektu izstrādātāju 
elites piekļuvi finansējumam. Struktūrfondu valsts līmeņa pamatdokumentā (kas aizstāj 
valsts stratēģisko ietvardokumentu) un darbības programmās ir jāiekļauj kvalitātes 
standartu ieviešana, lai ar informācijas un komunikācijas palīdzību noteiktu pieteikuma 
iesniedzēju mērķgrupas piemērotām un pārredzamām pieteikšanās procedūrām, sniedzot 
pienācīgu atbalstu pieteikuma iesniedzējiem ar ierobežotiem resursiem. Atsevišķs 
finansējums jāparedz to darbinieku spēju veidošanai un zināšanu un kompetences 
nostiprināšanai, kas strādā ar darbības programmām un attiecīgajiem pasākumiem, jo īpaši 
tajās dalībvalstīs, kurās joprojām ir nopietnas problēmas administratīvajās sistēmās (dažas 
no jaunajām dalībvalstīm).  
Darbības līmenī ir ļoti ieteicams izveidot pārdomātus informācijas kanālus; izvēlēties 
piemērotas sistēmas projektu izstrādei; attiecībā uz pieteikšanās procedūrām atcelt 
neskaidras un apgrūtinošas dokumentācijas prasības (kuras ievērojami atšķiras katrai 
finansēšanas shēmai); procedūras pēc finansējuma piešķiršanas saskaņot ar procedūrām 
pirms finansējuma piešķiršanas. Ir ieteicams atvēlēt arī pietiekami daudz laika pieteikuma 
sagatavošanai, ātri pieņemot lēmumus par projekta pieteikumiem, kā arī saskaņot 
noteikumus, kas tiek piemēroti projekta darbības laikā. Vēl vienu svarīgu problēmu rada 
sākotnējā finansējuma trūkums (ko rada patieso izmaksu princips, kas no programmas 
līmeņa pārvirzīts uz saņēmējiem). Šajā saistībā ir rūpīgāk jānovērtē to pieteikuma 
iesniedzēju vajadzības, kuriem ir nepietiekami resursi (NVO, MVU), nodrošinot 
līdzfinansējumu.  
Daži papildu ieteikumi šajā līmenī:  

 vēlams ieviest finanšu vadības instrumentus kā alternatīvu ierobežotiem dotāciju 
resursiem;  

 jāapsver atbalsta finansējuma piešķiršana pieteikšanās posmā, jo īpaši attiecībā 
uz MVU un NVO; 

 galvenie uzraudzības apmeklējumu un audita rezultāti jāizplata visiem 
programmas partneriem, lai palielinātu informēto personu loku; 

 vēlams nodrošināt bezmaksas individuālu atbalstu saistībā ar projekta 
pieteikuma sagatavošanu tur, kur tas vēl nav pieejams. 

                                                 
5  Eiropas Komisija 2007. gada 4. decembrī apstiprināja INTERACT laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam; tā ir 

Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kas aptver visu Eiropas Savienību un Norvēģiju un Šveici. 
Programmas mērķis ir veicināt to Kopienas finansēto programmu labu pārvaldību, kuras atbilst Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķim, un tās kopējais budžets ir aptuveni EUR 40 miljoni. Kopienas ieguldījums ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) starpniecību sasniedz aptuveni EUR 34 miljonus (Reģionālā 
politika — Inforegio tīmekļa vietne). 
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Ieteikumi aptver plašu to darbību loku, kuras būtu lietderīgi īstenot, lai sekmētu potenciālo 
pieteikuma iesniedzēju piekļuvi struktūrfondu atbalstam. Tajos ir arī noteiktas jomas un 
jautājumi, kurus vajadzētu turpināt pētīt un analizēt. To vidū ir prasība atcelt dažādus, 
reizēm pretrunīgus kvalificēšanas un ziņošanas kritērijus attiecībā uz valsts un ES 
finansējuma avotiem.  


