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• Lūdzu, izslēdziet mikrofonus un kameras! 
• Vebinārs tiek ierakstīts!
• Visus jautājumus rakstīt ZOOM Q&A sadaļā
• Uz jautājumiem tiks sniegtas atbildes pēc 

prezentācijām 
– visi jautājumi un atbildes tiks nosūtīti pēc vebināra

• Vebināra ieraksts un prezentācijas tiks nosūtītas 
dalībniekiem, kas reģistrējušies seminārā

TEHNISKIE JAUTĀJUMI 



DABA KĀRTĪBA

Laiks Tēma Runātājs

10:00 Īsumā par EUCF un dalības nosacījumiem Līga Žogla

10:10 Kas jāņem vērā gatavojot pieteikumu 2.kārtai?  Marika Rošā

10:30 Pieteikuma formas aizpildīšana – būtiskākie aspekti Līga Žogla

10:50 EUCF investīciju koncepts Agris Kamenders

11:00 Jautājumu un atbilžu sesija

- Vispirms tiks apskatīti jautājumi no reģistrācijas formas

- Jautājumi vebināra laikā



Īsumā par EUCF un dalības 
nosacījumiem 



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

EUCF un tās mērķi

Nodrošināt vairāk nekā 200 investīciju pieteikumu

Sniegt tehnisko, juridisko un finansiālo ekspertīzi

Uzlabot vairāk nekā 400 pašvaldību darbinieku kapacitāti

Atvieglot piekļuvi privātajiem, ES finanšu, konsultāciju pakalpojumiem

Iesaistīt vairāk nekā 10 000 pašvaldībām, veicinot labās pieredzes pārņemšanu

Eiropas iniciatīva atbalstīta sniegšanai Eiropas pašvaldībām un to grupām 
investīciju konceptu izstrādei (60 000 EUR grants), lai paātrinātu 

ieguldījumus ilgtspējīgā enerģijā



Plānotie uzsaukumi

1. uzsaukums: 2020. gada 25. maijs – 2. oktobris

3. uzsaukums : 2021. gada rudens

2. uzsaukums: 2021. gada 29.marts – 31.maijs

4. uzsaukums : 2022. gada pavasaris



Centrālā & Austrumeiropa (BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)
Ziemeļu & Rietumeiropa (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK)

Dienvideiropas valstis (GR, IT, ES, MT, PT, CY)

Centrālā un Austrumeiropa 

Ziemeļu un Rietumeiropa

Dienvideiropa

EUCF reģionālais 
sadalījums



Investīciju pieteikumu skaits 

Centrālais un Austrumeiropas 
reģions

(BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)

11Investīciju 
pieteikumu 

skaits, ko 
finansēs katrā 

uzsaukumā

1.

2.

3.

4.

25

25

19

Kopā – 80 investīciju pieteikumi



ATBILSTĪBAS 
PĀRBAUDE

11

JĀ/NĒ atbildes uz 5 
jautājumiem

Vienkārša automātiskā 
pārbaude

22

PILNS PIETEIKUMS

Pieteikuma veidlapa un 
apliecinošie dokumenti

Novērtējums, kas balstīts 
uz 5 vērtēšanas 

kritērijiem

GRANTA 
LĪGUMS

JĀ uz visiem 
jautājumiem
JĀ uz visiem 
jautājumiem

Vislabāk 
novērtētie 
pieteikumi

Vislabāk 
novērtētie 
pieteikumi

Kāda ir vispārējā pieteikšanās procedūra?



Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatorsAdministratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators

Vai Jūs esat pašvaldība vai vairāku pašvaldību grupa?

Vai Jūsu pašvaldība vai grupa atrodas vienā no
ES-27 dalībvalstīm?

Vai spēsiet pierādīt pašvaldības 
politisko apņemšanos izstrādāt investīciju pieteikumu?

Vai Jūsu pašvaldībai ir pašvaldības domē 
apstiprināts IERP, IEKRP vai līdzvērtīgs plāns?

Vai Jūs apņematies ievērot divu gadu EUCF monitoringa periodu?

Kas ir tiesīgs saņemt EUCF atbalstu? 
Atbilstības pārbaude 

LAU kods, apliecinājums

Jāiesniedz plāns latviešu 
valodā un kopsavilkums –
angļu valodā (paraugs)

Apliecinājums



IERP, IEKRP vai līdzvērtīgs plāns

1. IERP – Ilgtspējīgas 
enerģijas rīcības plāns

2. IEKRP – Ilgtspējīgas 
enerģijas un klimata 
rīcības plāns 

Izstrādāts atbilstoši Eiropas 
Pilsētu mēru pakts iniciatīvas 
prasībām 
(https://www.eumayors.eu/)
un apstiprināts pašvaldības 
domē

3. Līdzvērtīgs plāns – klimata un enerģētikas rīcības plāns, kurā 
noteikti vismaz 20% SEG emisiju samazināšanas mērķi līdz 
2020.gadam, un apstiprināts pašvaldības domē



Pašvaldības ar IERP, IEKRP vai 
līdzvērtīgu plānu 

Balstoties uz EKODOMA apkopoto informāciju, 43 pašvaldībām ir 
EUCF programmai atbilstoši rīcības plāni 



Kas jāņem vērā gatavojot 
pieteikumu 2.kārtai?
Marika Rošā, Ekodoma

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

@eucityfacility 



1.kārtas rezultāti

Kopējie CEA* rezultāti: 
• Iesniegti 73 pieteikumi
• 8 pieteikumi atkrituši 

administratīvajā atlasē
• Noraidīti 54 pieteikumi 
• Finansējumu 1.kārtā saņēma 

11 projektu pieteikumi

LV rezultāti: 
• Iesniegti 6 pieteikumi
• 1 pieteikums atkritis 

administratīvajā atlasē
• Neviens pieteikums nav 

saņēmis finansējumu

*Centrālā un Austrumeiropa

• Drīzumā būs pieejami labās prakses apraksti par 
pieteikumiem, kas saņēma grantu



Pieteikumos mērķētās sfēras



Mācība, ko paņemt uz 2.kārtu

1. Projekta sniegtā enerģijas ietaupījumu ziņā 
2. Atjaunojamo energoresursu lietošanā
3. Investīciju piesaistē

Ambīciju līmenis 



Ko nozīmē paaugstināt ambīciju 
līmeni

Audzēt 
apjomu, 
piemēram, 
vairāk ēku 

Sadarbība 
ar kaimiņu 
pašvaldībām

Apvienot 
vairākus 
sektorus 
kopā



Kādām aktivitātēm izmantot šo 
grantu?



Mērķis

Atbalstīt investīciju pieteikuma izstrādei 
nepieciešams aktivitātes

Granta piešķiršana

Iekšējais personāls

Ārējie 
eksperti/apakšuzņēmēji

€ 60 000

EUCF 
GRANTS

• Priekšizpēte
• Tehniskā analīze
• Juridiskā analīze
• Sociālā izpēte
• Tirgus izpēte
• Finanšu analīze
• utt. 

Granta 
finansētie 
pasākumi

Citi

Kuras darbības finansē no EUCF granta?



Piemērs 

• Ciemats ar 5-7 
daudzdzīvokļu 
ēkām (varbūt arī 
pilsētas 
mikrorajons)

• Ir fosilais siltuma 
avots 

• Lielākā daļa ēku 
nesiltinātas

Avots: https://www.aerolatvija.lv/en/product/d4m9d4jdm/



Piemērs. Projekts, ko iesniegt 
uz EUCF

Ciemata X atjaunošana 

• Enerģijas ietaupījumi no 
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas 
(vismaz 50% no esošā patēriņa)

• Siltumavota nomaiņa uz 
atjaunojamiem energoresursiem vai 
saules kolektori vasaras slodzei

• Var pielikt klāt arī ielu apgaismojuma 
sakārtošanu + savienojumu ar 
pašvaldības centru, piemēram, 
veloceliņu

Aktivitātes par granta naudu

• Projekta plānošana un organizēšana 
(energoauditi un tehniskā 
apsekošana ēkām; TEP siltuma 
avotam u.c.)

• Darbs ar iedzīvotājiem / namu 
apsaimniekotājiem

• Vizuālās vīzijas sagatavošana
• Investīciju pieteikuma sagatavošana 

(projekts kopā vai atsevišķām daļām)



Aprēķins 

• Ēkas vidējais patēriņš pirms projekta 
365 MWh/gadā => 5 ēku = 1825 MWh/gadā

• Enerģijas ietaupījums (55%) => 1004 MWh/gadā
• Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem => 821 

MWh/gadā
• Kopējais ietaupījums (atjaunošana + AER) => 1825 

MWh/gadā  => 1,8 GWh/gadā



Citas iespējas – pašvaldības 
tiešā atbildība 



CITAS IESPĒJAS: MODERNAS 
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS 

ATTĪSTĪBA

24

Mērķis: modernas CSS 
attīstība

Energoefektivitāte un pāreja uz AER:
1. Iespēja sakārtot siltumapgādes sistēmas 

visā novada teritorijā, t.sk. pagastos
2. Jaunu pilotprojektu identificēšana un 

ieviešana (saule, siltumsūkņi, ceturtās 
paaudzes siltumapgādes sistēmas)

3. Jaunu patērētāju pieslēgšana un CSS 
attīstības iespējas ciemos un apdzīvotās 
vietās ar zemu iedzīvotāju blīvumu 

4. AER enerģijas kopienu attīstība
5. Labākās prakses identificēšana 

iepirkumos, kurināmā kontrole, tarifu 
aprēķina paraugi

Iespējama vairāku pašvaldību sadarbība, lai «audzētu» mērogu



CITAS IESPĒJAS: PAŠVALDĪBU ĒKU 
ATJAUNOŠANA

25

Mērķis: pašvaldību ēku 
atjaunošana «mērogā»

1. Ir virkne pašvaldību ēku, kuru 
atjaunošanai finansējums nav zināms

2. Ir vēl nozīmīgs potenciāls samazināt 
enerģijas patēriņu

3. Eiropas Investīciju banka pašvaldībām 
sniedz izdevīgu piedāvājumu ēku 
atjaunošanai (dod grantu tehnisko 
projektu izstrādei un finansējumu uz 
izdevīgiem noteikumiem arī projektu 
finansēšanai)

4. Nepieciešami apjomi un labas 
iespējas pašvaldībām veidot vienotu 
pieteikumu

Iespējams savienot vairākus sektorus, piemēram, pielikt klāt ielu apgaismojumu 
un energopārvaldības sistēmu



CITAS IESPĒJAS: INDIVIDUĀLĀS APKURES 
DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU DZĪVOKĻOS REORGANIZĀCIJA 

PAŠVALDĪBĀS

26

Mērķis: samazināt enerģijas 
patēriņu daudzdzīvokļu ēkās ar 
individuālo apkuri (skursteņmājās)

1. Apzināt pašvaldības un 
problemātisko ēku skaitu 

2. Noteikt ēku stāvokli / veikt 
tehniskās apsekošanas sadarbībā ar 
Būvvaldi

3. Sagatavot nepieciešamos 
izvērtējumus ēku atjaunošanai vai 
jaunu daudzdzīvokļu ēku 
būvniecībai (juridiskos, sociālos, 
tehniskos utt.)

4. Sagatavot investīciju pieteikumu 
jaunu ēku būvniecībai, ņemot vērā 
valsts politiku jaunu mājokļu 
būvniecībā

Iespējama vairāku pašvaldību iesaiste un sadarbība, lai «audzētu» mērogu



Iespēja risināt kādu jautājumu 
«plašākā» mērogā

Kā to atrast: 
• Ieskatieties savā novada energoplānā
• Uztaisiet «prāta vētru» ar atbildīgajiem 

novadā
• Sazinieties ar kaimiņu pašvaldībām



PIETEIKUMA FORMA. 
BŪTISKĀKIE ASPEKTI



ATBILSTĪBAS 
PĀRBAUDE

11

JĀ/NĒ atbildes uz 5 
jautājumiem

Vienkārša automātiskā 
pārbaude

22

PILNS PIETEIKUMS

Pieteikuma veidlapa un 
apliecinošie dokumenti

Novērtējums, kas balstīts 
uz 5 vērtēšanas 

kritērijiem

GRANTA 
LĪGUMS

JĀ uz visiem 
jautājumiem
JĀ uz visiem 
jautājumiem

Vislabāk 
novērtētie 
pieteikumi

Vislabāk 
novērtētie 
pieteikumi

Vispārējā pieteikšanās procedūra



Pašvaldību grupas (formālas vai neformālas, 2 un vairāk pašvaldības)  
ir tiesīgas pieteikties ar viena galvenā pieteikuma iesniedzēja
starpniecību (pašvaldību). Tikai vadošajai pašvaldībai jābūt EUCF 
atbilstošam rīcības plānam!

✔Pieteikuma veidlapā jāapraksta iesaistīto pašvaldību attiecības un to 
attiecīgie pienākumi. 

✔Novērtēšanas procesā grupu pieteikumiem ir iespēja saņemt augstāku 
novērtējumu (investīciju un ietaupījuma lielums). 

✔Gadījumā, ja pieteikums ir veiksmīgs, grants EUR 60 000 apmērā tiek piešķirts 
grupai kopumā.  

✔Galvenais iesniedzējs paraksta granta līgumu un saņem granta summu.  

Kas jāņem vērā, piesakoties kā pašvaldību 
grupai?



Pilna pieteikuma veidlapa

1) Pieteikuma iesniedzēja 
identifikācija

2) Investīciju pieteikuma 
izstrāde

3) Investīciju projekta 
īstenošana

Pavaddokumenti

A) Apliecinājumi (2)

B) IERP, IEKRP, līdzvērtīgs 
plāns + kopsavilkums, 
veidlapa 

C) Excel tabulas – investīciju 
un enerģijas 
ietaupījuma/AER aprēķini

Kas jāiesniedz EUCF pieteikumā?
Iesniedzējs pieteikumu aizpilda tiešsaistē EUCF platformā 
angļu valodā



B1. Pārvaldības struktūra

B2. Ieinteresēto pušu iesaistīšana

B3. Saskanība ar EUCF mērķiem

A1. Investīciju apjoms

A2. Enerģijas ietaupījums un/vai RES 
pieaugums

50%
Kvantitatīvie & 

kvalitatīvie 

Kvalitāte

B

A
Vērtēšanas kritēriji

40%

Īpatsvars

60%

Kādi ir vērtēšanas kritēriji?
Maksimālais punktu skaits kritērijā – 5 punkti
Kvalitātes slieksnis – 3 punkti

50%

20%

40%

40%



A1: Investīciju apjoms

• Kvantitatīvais novērtējums: Plānotā investīciju projekta investīciju lielums 
attiecībā pret citiem iesniegtajiem pieteikumiem reģionā

• Kvalitatīvais novērtējums:
– plānotā investīciju projekta investīciju lielums attiecībā pret iesniegtajiem 

pieteikumiem no Latvijas (piem., EUR/iedzīvotāju skaits);
– investīciju apjoms (kāda veida).

• Ticamība un atbilstība mērķiem 

Jāaizpilda Excel tabula (paraugs), kurā jānorāda 
investīciju projekta mērķa sektori, plānoto 
investīciju apjoms un atbilstošai plānoto 

pasākumu kopumam 





A2. Enerģijas ietaupījums un/vai RES 
pieaugums

• Kvantitatīvais novērtējums: Plānotā enerģijas ietaupījuma un/vai AER 
pieauguma apjoms, kas tiks panākts no investīciju projekta attiecībā pret citiem 
iesniegtajiem pieteikumiem reģionā

• Kvalitatīvais novērtējums: Plānotā investīciju projekta enerģijas ietaupījuma 
un/vai AER pieauguma apjoms attiecībā pret iesniegtajiem pieteikumiem no 
Latvijas

• Ticamība un atbilstība mērķiem 

Jāaizpilda Excel tabula (paraugs), kurā jānorāda 
pasākumu kopums un atbilstoši plānotais 

enerģijas ietaupījums un/vai AER pieaugums 





B1. Pārvaldības struktūra

• Jānorāda visu iesaistīto lomas un atbildības 
• Jānorāda, kuri būs galvenie, kas izstrādās investīciju konceptu 
• Jāapraksta, kā notiks lēmumu pieņemšanas process (norādot, 

kam un kādas tiesības ir pieņemt lēmumus pašvaldībā un 
attiecībā uz investīciju konceptu)

• Norādīt, vai pašvaldībai ir pietiekoša kapacitāte veiksmīga 
investīciju koncepta izstrādei

• Norādīt, kā piesaistītie eksperti tiks iesaistīti procesā un kāda 
būs to pievienotā vērtība



B2. Ieinteresēto pušu iesaistīšana

• Identificēt svarīgākās ieinteresētās puses un parādīt, ka 
pašvaldība ir apzinājusi un izprot iesaistīto pušu vajadzības un 
sagaidāmo rezultātu attiecībā uz investīciju projekta ieviešanu 

• Aprakstīt stratēģiju, kā tiks iesaistītas ieinteresētās puses 
investīciju koncepta izstrādē:
– plānotās aktivitātes (to mērķis un izpildes laiks)
– komunikācijas veidi, lai sasniegtu mērķauditoriju (kādi, 

kāpēc)
• Ticamība un atbilstība plānotajam mērķim 



B3. Saskanība ar EUCF mērķiem

• Veicināt vietējo zināšanu piesaisti (tehnisko un finanšu ekspertīzi) 
veiksmīgu investīciju konceptu izstrādei, kas atbilst labas prakses 
piemēriem no citām Eiropas pašvaldībām 

• Pilnveidot pašvaldības darbinieku spēju attīstīt nozīmīgus projektus, 
nodrošinot ar nepieciešamo atbalstu (tehnisko, zināšanu), kas 
atvieglos un paātrinās investīciju konceptu ieviešanu, tostarp 
izmantojot inovatīvus risinājumus

• Veicināt privāto resursu, ES fondu, un citu finanšu resursu piesaisti 
mazām un vidējām pašvaldībām investīciju projektu īstenošanā 



Pieejamie materiāli 

• Plaša informācija un paraugi ir pieejami EUCF 
mājas lapā: https://www.eucityfacility.eu/public-
deliverables.html

• Granta līguma paraugs! – iepriekš nebija pieejams 



Atbalsts pieteikumu sagatavošanai

• Ekodoma pārstāvji – tehniskais atbalsts pieteikumu sagatavošanai 
(piem., pārbaudīt vai ir iesniegti visi atbilstošie dokumenti) 

• EUCF palīdzības dienests – platformas lietošana – jāaizpilda 
veidlapa mājas lapā



EUCF ceļojums

Pirms pieteikuma fāze

Pašvaldības tiek 
informētas par EUCF, 
izmantojot:

EUCF tīmekļa
vietni

ES pasākumus

vebinārus un info
sesijas

11 22

Pieteikšanās fāze

1. Atbilstības 
pārbaude

2. Pilnais 
pieteikums

Pieteikums veiksmīgs Pieteikums veiksmīgs 

Pieteikums noraidītsPieteikums noraidīts

Novirzīts, lai saņemtu 
atbalstu no Centrālā 
Palīdzības dienesta

33

Granta līguma fāze

Granta līguma 
sagatavošana un  
parakstīšana

Granta līguma 
sagatavošana un  
parakstīšana

EUCF granta 
saņēmējs saņem 
pirmo 
maksājumu (70%)

EUCF granta 
saņēmējs saņem 
pirmo 
maksājumu (70%)

44

Investīciju pieteikuma 
izstrāde

EUCF atbalsts granta 
saņēmējiem investīciju 
pieteikuma izstrādes laikā:

Standarta rīki un
dokumenti

Tehniskais atbalsts

Kapacitātes
uzlabošana

55

Investīciju pieteikuma 
īstenošana

2 mēneši2 mēneši 2 mēneši2 mēneši līdz 12 mēnešiemlīdz 12 mēnešiem 24 mēneši24 mēneši

Investīciju 
pieteikuma 
apstiprināšana

EUCF granta 
saņēmējs saņem otro 
maksājumu (30%)

Uzraudzības 
ziņojumi par 
investīciju 
pieteikuma 
īstenošanu

Kapacitātes 
uzlabošanas pasākumi



Kas ir investīciju 
pieteikums un kā līdz tam 
nokļūt?



Investīciju pieteikums ir projekta ekonomiskais 
novērtējums, lai mobilizētu finansējumu tās īstenošanai. 

Kas ir investīciju pieteikums? 

Kāds ir investīciju koncepcijas mērķis?

▪ Sniegt investoriem un finanšu iestādēm investīciju
projekta novērtēšanai nepieciešamo informāciju
vienkāršā un ātrā veidā.

▪ Pārveidot klimata un enerģētikas plānus pamatotā
investīciju pieteikumā un tādējādi atvieglot pašvaldību 
piekļuvi finansējumam.



Ieskats ar galveno informāciju par investīciju projektu:

Plānoto investīciju kopsavilkums

• Kopējās plānotās investīcijas
• Finansējuma avoti
• Plānoto investīciju vieta
• Pašvaldība/vietējā pārvaldība vai pašvaldību 

konsorcijs
• Mērķa sektors (-i)
• Investīciju pārskats un mērķi
• Paredzamās izmaksas un ieņēmumi
• Ekonomiskais pamatojums
• Paredzamā ietekme

Pielikumi
Dokumentu kopums, kas papildina investīciju 
koncepcijas galveno daļu

Veidnes struktūra

Plānoto investīciju projekta 
apraksts

1

2 Virzītājs (-i) un (vietējās) 
ieinteresētās personas

3 Juridiskā analīze

4 Ekonomiskā un finanšu 
analīze

5 Projekta ieviešanas 
plāns

Kāda ir investīciju pieteikuma struktūra? 



• Mērķi; 

• Projekta priekšizpēte, 
konteksts un 
pamatojums;

• Projekta apraksts;

• Tirgus analīze un 
šķēršļi;

• Paredzamās ietekmes 
kopsavilkums;

• Atkārtošanas un/vai 
mērogošanas  
potenciāls;

• Investīciju 
komponentes (-šu) 
kopsavilkums.  

Plānoto investīciju 
projekta apraksts

1
Virzītājs (-i) un 

(vietējās) ieinteresētās 
personas

2

• Projekta virzītāja (-u) 
pārskats;

• Īpašumtiesības uz 
aktīviem un vadības 
struktūra; 

• Projekta virzītāja (-u) 
riska profils;

• (Vietējo) ieinteresēto 
pušu analīze.

Juridiskā analīze

3

• Tiesību aktos 
noteiktās prasības, 
kas piemērojamas 
plānotajām 
investīcijām;

• Iespējamie 
juridiskie/normatīvie 
stimuli;

• Iespējamie 
juridiskie/normatīvie 
šķēršļi;

• Investīciju projekta 
sagatavošanas 
pētījumi un 
novērtējumi.

Ekonomiskā un 
finanšu analīze

4

• Investīciju projekta 
paredzamās izmaksas 
un ieņēmumi;

• Ekonomiskais 
pamatojums;

• Risku analīze;

• Paredzētā 
finansējuma veids un 
finansējuma avoti.

Projekta ieviešanas plāns

5

• Tehniskās palīdzības 
pasākumi;

• Darba plāns.

Kāda informācija jāsniedz investīciju 
pieteikumā?



Pielikumi
1. Atbilstība stratēģiskajiem mērķiem – IERP, attīstības programma
2. Inženiertehniskais novērtējums – energoaudits, tehnoloģiju 

salīdzinājums
3. Barjeru un tirgus analīze
4. Projekta rezultātu novērtējums un to pamatojošie aprēķini 

(enerģijas ietaupījums, CO2 faktori, radītās darba vietas u.c) 
5. Īpašumtiesības
6. Iesaistīto pušu analīze un atbalsts
7. Ja nepieciešams juridiskā analīze
8. Izdevumu/Ieguvumu analīze un naudas plūsmas attēlojums
9. Ekonomiskais novērtējums – pieņēmumi par aizņēmumu likmēm, 

inflācija, darba algas un citiem būtiskiem faktoriem (jūtības analīze)
10.Projekta ieviešanas laika plāns Gantt Chart



Kā to izstrādāt? 

EUCF piedāvā atbalstu saņēmējiem savu investīciju pieteikumu izstrādei:

Tehniskais atbalsts, ko sniedz Ekodoma un EUCF grupa, izmantojot 
EUCF palīdzības dienestu.

.
Kapacitātes uzlabošanas iespējas, piedaloties vietējos/reģionālos 
pasākumos pašvaldībās.

Standarta rīki un dokumenti, piemēram, veidnes, lai izstrādātu 
investīciju pieteikuma izstrādi.

Finansiālais atbalsts EUR 60 000 granta veidā pasākumiem, kas 
nepieciešami investīciju pieteikuma izstrādei.

EUCF atbalsta saņēmēji 
12 mēnešu laikā  
pēc granta līguma 
parakstīšanas izstrādā 
investīciju pieteikumu.



• Investīciju pieteikumu izstrādā EUCF saņēmējs valsts valodā

• Angļu valodas kopsavilkums: Pamatinformācija, lai iegūtu pārskatu un labu izpratni par 

investīciju pieteikumu

Investīciju pieteikuma kopsavilkums angļu valodā

Kā tiek apstiprināts investīciju 
pieteikums?

Pārbaude

Lai saņēmējs saņemtu 
otro EUCF granta

maksājumu (30%), 
jāievēro kvalitātes 

kritēriji

Iespēja uzlabot un 
atkārtoti iesniegt 

dokumentā trūkstošos 
datus, novērst 

informācijas vai 
aprēķinu kļūdas

Atbalsta saņēmējs 
iesniedz ziņojumu, ja 

investīciju pieteikums nav 
sagatavots paredzētajā 

laika posmā



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


