KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU
AKTUALITĀTES
Finanšu ministrija, 11.09.2018.

Valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 574,6 milj. euro (t.sk. 17,8 augustā)

~ 66% = 2,9 mljrd. euro = projekti īstenošanā
Statuss līdz 01.08.2018., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress % pret 01.03.2018.
4 418.2 (100%)

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums

66.3 (1,5%)
4 374.9 (99,0%) ↑7,4%

Iesniegti projekti, skaits - 1815
Apstiprināti projekti, skaits - 1056

2 977.7 (67,4%) ↑5,9%

Projektu līgumi, skaits - 1016

2 931.2 (66,3%) ↑7,9%
654.2 (22,3% no projektu līgumiem)
+25,4 milj. euro
876.0 (19,8%) ↑5,0%
Septembrī uz 4.09.18.

Iepirkumu līgumi
Veikti maksājumi projektos
Deklarētie maksājumi EK

639.8 (14,5%) ↑5,3%

No EK saņemtie starpposma maksājumi

556.9 (12,6%) ↑4,3%
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Ar 2018.gada 1.septembri projektiem spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi:
(1) projektam samazina ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu par gada maksājumu pieprasījumu plāna
neizpildi virs 25%; (2) projektu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.
Līdz 2018.gada 1. septembrim Projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu NEIZPILDE > 25 % = 323 milj. euro (507
projektiem). Ja tāds rezultāts būtu pēc 2018.gada 1.septembra, kad spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi, tad projektiem tiktu
samazināts ES fondu atbalsts par 323 milj. euro + proporcionāls valsts budžeta līdzfinansējums, ja attiecināms.
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Finanšu disciplīnas pārejas periodā līdz 01.09.2018.
Projektu īstenotāji samazinājuši 2018.gada maksājumu
pieprasījumu plānu no 1,3 mljrd uz 0,9 mljrd. euro, par
30%, par 373 milj. euro, t.sk. puse riska jomās:
energoefektivitāte, vide, izglītība
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Decembris

ERAF Energoefektivitāte (4PV): nav reāli sasniegt 2018.gada finanšu mērķi.
Sekas: (1) ja izpilde < 65%, EK Latvijai var apturēt ES maksājumus 4PV ERAF investīcijām;
(2) ja izpilde < 75%, zaudēti 17,5 milj. euro rezerve 4PV ERAF investīcijām.

Milj. euro

Priekšlikums risku & negatīvo seku novēršanai – steidzami iesniegt EK Darbības programmas
grozījumus par 4PV ERAF snieguma ietvara 2018.gada finanšu mērķa samazinājumu
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Energoefektivitātei ERAF (valsts,
pašvaldību ēkas, Daudzdzīvokļi,
elektromob.) izpildes prognoze 63% >
65% & nav reāli iespējams būtisks
progress 2018.gadā.
Ietekmēja dēļ EK norādēm, rezultātā uz
9 mēnešiem tika apturētas investīcijas
ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs,
un elektromobilitātes programmas
rādītāja pārplānošana.
Tas pamato 2018.gada izdevumu
Vide KF: augsts risks
mērķa samazināšanu par 21,5 milj.
(pesimistiski 62%), bet
VARAM un CFLA vērtējumā
euro.

Izglītība ERAF: augsts risks
(pesimistiski 65%), bet IZM un
CFLA vērtējumā ir reāla
iespēja sasniegt min 85 93%

ir reāla iespēja sasniegt
min 85 -100%
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Lūdzam MK papildus uzdot:
•
•

•

Lai risinātu Eiropas Komisijas norādītos riskus (informatīvā ziņojuma 4. sadaļa):
6.1. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes
ministriju izstrādāt un steidzamības kārtībā līdz 2018.gada 20.septembrim
iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” grozījumu Nr.4 priekšlikumu samazināt snieguma
ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar
zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, un iesniegt to Eiropas
Komisijai.
6.2. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
priekšlikumus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju veikt konsultācijas ar Eiropas Komisiju un,
ja līdz 2018.gada 13.septembrim tiek saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs
viedoklis, iekļaut šī protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minētajos Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumos Nr.4 priekšlikumu
samazināt snieguma ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena
“Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” Eiropas
Reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijām.
10.09.2018
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Paldies par uzmanību!
Vairāk informācijas:
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv

