
EUCF 3.KĀRTA
DALĪBAS NOSACĪJUMI

27/10/2021

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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

@eucityfacility 1



• Vebinārs tiek ierakstīts!

• Jautājumus rakstīt ZOOM čata sadaļā 

• Ieraksts un prezentācijas tiks nosūtītas vebināra
dalībniekiem

Laiks Tēma

10:00 Īsumā par EUCF un dalības nosacījumiem Līga Žogla

10:25 Pieredze no iepriekšējo kārtu rezultātiem Agris Kamenders

10:40 Jautājumu un atbilžu sesija

- Vispirms tiks apskatīti jautājumi no reģistrācijas formas

- Jautājumi vebināra laikā
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Īsumā par EUCF un dalības 

nosacījumiem 
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Title

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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

EUCF 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 Pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) sniedz atbalstu 
Eiropas pašvaldībām un to grupām, lai paātrinātu ieguldījumus 

ilgtspējīgā enerģijā
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EUCF atbalstāmās aktivitātes 

Mērķis: Atbalstīt nepieciešamās aktivitātes 
investīciju koncepta izveidei 

Granta piešķiršana: iekšējo resursu 
(darbinieku atalgojums) un ārējo 
ekspertu/ārpakalpojumu piesaiste

Atbalstāmās aktivitātes:
• Priekšizpētes
• Inženiertehniskā izpēte 
• Tiesiskā regulējuma 

izpēte 

• Sociālie pētījumi 
• Tirgus pētījumi 
• Finanšu analīze 
• TEP izstrāde
• Citi
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Investīciju pieteikumu uzsaukumi
1. uzsaukums: 2020. gada 25. maijs – 2. oktobris

3. uzsaukums
2021. gada 15.oktobris – 15. decembris

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

4. uzsaukums 2022. gada pavasaris

Centrālā un Austrumeiropa (CA)

Ziemeļu un Rietumeiropa (ZR)

Dienvideiropa (D)

EUCF reģionālais 
sadalījums

11Investīciju 
pieteikumu 

skaits, ko 
finansēs katrā 

uzsaukumā

1.

2.

3.

4.

26

26

19

Kopā – 82 investīciju 
pieteikumi (vislielākais 

pieteikumu skaits starp reģioniem) 

1,56 milj. EUR kopējais 
finansējums

Viens pieteikums – 60 000 EUR
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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

Pirms pieteikuma fāze Pieteikuma sagatavošana

Atbilstības 
novērtējums

Reģistrācija
Pietiekuma 

izveide
Pieteikuma 
gatavošana

Pieteikuma 
iesniegšana
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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 + kopsavilkums 
angļu valodā (paraugs)

Apliecinājums
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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
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Pašvaldību grupas (2 un vairāk pašvaldības) 

ir tiesīgas pieteikties ar viena galvenā pieteikuma iesniedzēja
starpniecību (pašvaldību). 

Tikai vadošajai pašvaldībai jābūt atbilstošam rīcības plānam!

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

✔Novērtēšanas procesā grupu pieteikumiem ir lielāka 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?
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Pieteikuma veidlapa

Iedalīta trīs daļās: 

1) Pieteikuma iesniedzēja 
identifikācija (informācija par 
pašvaldību vai grupu)

2) Investīciju pieteikuma izstrāde 
(granta piesaistes mērķis, 
pārvaldība, iesaistītās puses)

3) Investīciju projekta īstenošana
(mērķa sektors, aktivitātes, 
investīciju apjoms, plānotie 
ieguvumi, atkārtojamība)

Pavaddokumenti

A) 2 apliecinājumi (deklarācija, 

atbalsta vēstule)

B) IERP, IEKRP, līdzvērtīgs plāns

un kopsavilkuma veidlapa 

C) 2 Excel tabulas: investīciju un 

enerģijas ietaupījuma/AER 

aprēķini

Pieteikuma sagatavošana

Iesniedzējs pieteikumu aizpilda tiešsaistē EUCF platformā 
angļu valodā
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• Vērtētājs pārbauda, vai ir iesniegti 

visi apliecinošie dokumenti un to 

saturs atbilst prasībām 

• Nepilnīgu dokumentu gadījumā 

pietiekums tiek noraidīts 

Iesniegto dokumentu 

pārbaude

A1: Investīciju apjoms 

A2: Enerģijas ietaupījums/AER pieaugums

B1: Pārvaldības struktūra

B2: Ieinteresēto pušu iesaistīšana

B3: Saskaņošana ar EUCF mērķiem

Pieteikumu vērtēšana

Vērtējuma 

piešķiršana

• Vismaz 2 vērtētāji (vidējais vērtējums)  

• Vērtētājs katram kritērijam piešķir punktu skaitu no 0 līdz 5.

• Katra kritērija kvalitātes slieksnis ir 3 punkti.

• Katrs pretendents saņem aprēķināto punktu summu 

Pietiekumu vērtēšana 

60%

40%
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Informācija par investīciju 

projektu 

• 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

Investīciju koncepta izstrāde un 
verifikācija 

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
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▪ 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.



EUCF ceļojums
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Pieteikšanās fāze

1. Atbilstības 
pārbaude

2. Pilnais 
pieteikums

Pieteikums veiksmīgs Pieteikums veiksmīgs 

Pieteikums noraidītsPieteikums noraidīts

Novirzīts, lai saņemtu 
atbalstu no Centrālā 
Palīdzības dienesta

22

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%)

2 mēneši2 mēneši 2 mēneši2 mēneši līdz 12 mēnešiemlīdz 12 mēnešiem

24 mēneši24 mēneši

33

Investīciju pieteikuma 
izstrāde

EUCF atbalsts granta 
saņēmējiem investīciju 

pieteikuma izstrādes laikā:

Standarta rīki un
dokumenti

Tehniskais atbalsts

Kapacitātes
uzlabošana

44

Investīciju pieteikuma 
īstenošana/monitorings

Investīciju 
pieteikuma 
apstiprināšana

EUCF granta 
saņēmējs saņem otro 
maksājumu (30%)

Uzraudzības 
ziņojumi par 
investīciju 
pieteikuma 
īstenošanu

Kapacitātes 
uzlabošanas pasākumi

2 mēneši pieteikumu 
vērtēšana 
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Pieejamais atbalsts 

• EKODOMA – tehniskais atbalsts 

 Neskaidrību gadījumā sazinās ar EUCF koordinatoriem 

• EUCF palīdzības dienests – jāaizpilda veidlapa EUCF mājaslapā

• Atbalsta materiāli: https://www.eucityfacility.eu/public-deliverables.html
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www.eucityfacility.eu

@eucityfacility
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Līdz šim gūtā pieredze 

Agris Kamenders

27/10/2021

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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

@eucityfacility 



1.kārta: Valstis ar iesniegto 
pieteikumu skaitu (257)



1.kārta: Valstis ar atlasītiem projekta 
pieteikumiem 



Izvēlētie mērķa sektori 

140 pieteikumi



Cascais, Portugāle

• Mērķis: vietējo energokopienu veidošana un 
stiprināšana 

• Granta piesaiste: tirgus pētījuma un TEP 
izstrāde, vienas pieturas aģentūras izveide, 
lai: 

 veicinātu 184 MW saules PV uzstādīšanu 
uz ēku jumtiem;

 nodrošinās 213 GWh/gadā, kas ir 24% no 
kopējās pašvaldības elektroenerģijas 
patēriņa gadā; 

 250 milj. EUR plānotās investīcijas.  

Iedzīvotāju skats: 
212,5 tūkst.



Žironas province, 
Spānija

• Sadarbība starp 5 pilsētām 

• Mērķis: Paātrināt dzīvojamo ēku atjaunošanu 

• Granta piesaiste: vienas pieturas aģentūras 
jeb modeļa izveide, lai dubultotu dzīvojamo 
ēku atjaunošanas tempus Žironas provincē 

• Projekta rezultātā tiks: 

 panāks 30 GWh/gadā enerģijas 
samazinājumu;

 piesaistīs 106 milj. EUR investīcijas.  

Iedzīvotāju skats: 
757,5 tūkst.



2.kārta: Valstis ar iesniegto 
pieteikumu skaitu (221)



2.kārta: valstis ar atlasītiem 
projekta pieteikumiem 

• Centrālā un Austrumeiropa (26 pieteikumi): 

 Bulgārija 

 Horvātija 

 Čehija 

 Igaunija 

 Ungārija

 Latvija

 Lietuva

 Polija

 Rumānija

 Slovēnija

 Slovākija 



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


