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Ievads: 
Kas ir EUCF?



150 -200 miljardi EUR/gadā

2030.gada mērķi enerģētikas un klimata 
jomā

Publiskais finansējums 
nebūs pietiekams

Privātie 
resursi

Avots: Energy Cities

ES Regulējums



Šķēršļi ilgtspējīgu enerģētikas 
projektu finansēšanai

Ierobežotie cilvēkresursi un kapacitāte

Konservatīva pieeja projektu finansēšanai

Pieredzes trūkums investīciju piesaistē

Nevēlēšanās ieguldīt līdzekļus projektu sagatavošanā

Grūtības saskaņot vēlēšanu un projektu finansēšanas ciklus



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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Lai atbalstītu investīcijas 
ilgtspējīgā enerģētikā

Pilsētas pilsētām



Title

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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Mērķi

Nodrošināt vairāk nekā 200 investīciju pieteikumu

Sniegt tehnisko, juridisko un finansiālo ekspertīzi

Uzlabot vairāk nekā 400 pašvaldību darbinieku kapacitāti

Atvieglot piekļuvi privātajiem un ES finanšu, konsultāciju pakalpojumiem

Sazināties ar vairāk nekā 10 000 pašvaldībām, veicinot labās pieredzes 

pārņemšanu



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

Reģionālie pieteikumu 

uzsaukumi



4 uzsaukumi

• Ziemeļu un Rietumeiropas reģions (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK)
• 11
• 23
• 23
• 18

• Centrālais un Austrumeiropas reģions (BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)
• 11
• 25
• 25
• 19

• Dienvideiropas reģions (GR, IT, ES, MT, PT, CY)
• 8
• 18
• 18
• 13

Investīciju 
pieteikumu skaits, 
ko finansēs katrā 
uzsaukumā katrā 
reģionā

1.

2.

3.

4.



Investīciju 
pieteikumu skaits, 
kas tiks finansēts 
Centrālās un 
Austrumeiropas 
reģionā

1. - 11

2.– 25

3. – 25

4. – 19

Kopā – 80 investīciju 
pieteikumi

4 uzsaukumi Centrālās un 
Austrumeiropas reģionā



Plānotie uzsaukumu pieteikumu 
iesniegšanai

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

3. uzsaukums : 2021. gada rudens

2. uzsaukums: 2021. gada pavasaris

4. uzsaukums : 2022. gada pavasaris



Vadlīnijas pieteikuma 
iesniedzējiem: 
Kā pieteikties EUCF 
uzsaukumiem?



ATBILSTĪBAS 
PĀRBAUDE

1

JĀ/NĒ atbildes uz 5 
jautājumiem

Vienkārša automātiskā 
pārbaude

2

PILNS PIETEIKUMS

Pieteikuma veidlapa un 
apliecinošie dokumenti

Novērtējums, kas balstīts 
uz 5 vērtēšanas 

kritērijiem

GRANTA 
LĪGUMS

JĀ uz visiem 
jautājumiem

Vislabāk 
novērtētie 
pieteikumi

Neatbilst EUCF 
Palīdzības 

dienests

i

Pieteikums 
noraidīts

Kāda ir vispārējā pieteikšanās procedūra?



Vai Jūs esat pašvaldība vai vairāku pašvaldību grupa?

Vai Jūsu pašvaldība vai grupa pilnībā atrodas vienā no ES-27 dalībvalstīs, 
tai skaitā Apvienotajā Karalistē?

Vai Jūs spēsiet pierādīt jūsu domes 
priekšsēdētāja vai cita politiskā pārstāvja politisko
apņemšanos izstrādāt investīciju pieteikumu?

Vai Jūsu pašvaldībai ir pašvaldības 
domē apstiprināta IERP, IEKRP vai līdzīgs attīstības plāns?

EUCF Atbilstības pārbaude
Par pārbaudi

• Vienkārša, automātiska un
tiešsaistes atbilstības
pārbaude

• Atbilstīgajiem pretendentiem
jāatbild ar “JĀ” uz visiem
jautājumiem

• Neatbilstoši pretendenti tiek
novirzīti uz EUCF palīdzības
dienestu

Vai Jūs apņematies ievērot divu gadu EUCF monitoringa periodu?

Kas ir tiesīgs saņemt EUCF atbalstu?



Pilna pieteikuma 

veidlapa

Iesniedzējs pieteikumu aizpilda 
tiešsaistē

Pieteikums sastāv no trīs sadaļām: 

1) Pieteikuma iesniedzēja 
identifikācija

2) Investīciju pieteikuma izstrāde

3) Investīciju projekta īstenošana

Pavaddokumenti

A) Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

plāns (IERP), Ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības 

plāns (IEKRP) vai līdzīgu mērķu 

plāns

B) Mēra vai cita attiecīgā politiskā 

pārstāvja atbalsta vēstule 

projektam

C) Pašdeklarēšanās veidlapa, ko 

iesniedz pašvaldības vai 

pašvaldību grupas pārstāvis

Kas jāiesniedz EUCF pieteikumā?



Pieteikuma 
iesniedzēja 
identifikācija

1.1. Pašvaldības  nosaukums

1.2. LAU un NUTS 3 kods

1.3. Iedzīvotāju skaits

1.4. Kontaktpersona

1.5. Organizācija

1.6. Departaments / nodaļa

1.7. - 1.10. 
Kontaktinformācija/adrese

1

Investīciju 
pieteikuma 
izstrāde

2

2.1. Ierosinātās investīcijas 
pieteikuma nosaukums

2.2. Piesaistītā granta apjoms

2.3. Pasākumi, ko finansē no 
granta summas

2.4. Pārvaldība investīciju 
pieteikuma izstrādē

2.5. Ieinteresēto pušu 

iesaistīšana

Investīciju projekta 
ieviešana

3.1. Investīciju mērķa nozare (-s)

3.2. Paredzētie pasākumi

3.3. Paredzamais investīciju 
apjoms

3.4. Paredzamā ietekme

3.5. Atkārtošanas un/vai 
mērogošanas potenciāls

3

Kāda informācija ir jānorāda 
pieteikuma veidlapā? 



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?



Kas skaitās kā daļa no 

grupas?
Formālas vai neoficiālas pašvaldību grupas ir tiesīgas pieteikties ar viena
galvenā pieteikuma iesniedzēja starpniecību. 
Vadošajai pašvaldībai vai grupai jābūt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plānam, kurā noteikti vismaz 2020. gada mērķi enerģētikas un klimata
jomā.

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

✔ Novērtēšanas procesā grupu pieteikumi tiks novērtēti augstāk.  

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

✔ Galvenais iesniedzējs paraksta granta līgumu un saņem granta summu.  

Kas jāņem vērā, piesakoties kā pašvaldību 
grupai?



• Vērtētājs pārbauda, vai visi trīs apliecinošie 

dokumenti ir pienācīgi iesniegti.

• Nepilnīgu dokumentu gadījumā pieteikumu 

nevar tālāk izskatīt.

Iesniegto dokumentu pārbaude

Balstoties uz pieciem vērtēšanas kritērijiem: 

• Investīciju apjoms

• Enerģijas ietaupījums

• Pārvaldības struktūra

• Ieinteresēto pušu iesaistīšana

• Saskaņošana ar EUCF mērķiem

Pilnu pieteikumu izvērtēšana

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

• Katra kritērija kvalitātes slieksnis ir 3 no 5 punktiem.

• Galējo rezultātu veido novērtējumu mediāna.

• Katrs pretendents saņem rezultātu apkopojumu.

Kā pieteikumi tiek izvērtēti?



B1. Pārvaldības struktūra

B2. Ieinteresēto pušu 
iesaistīšana

B3. Saskaņošana ar EUCF 
mērķiem

Ambīciju līmenis attiecībā pret citiem reģionālajā uzsaukumā iesniegtajiem pieteikumiem 

un saistībā ar vietējo situāciju. Investīciju apvienošanai augstāks novērtējums.

Ambīciju līmenis attiecībā pret citiem reģionālajā uzsaukumā iesniegtajiem pieteikumiem 

un saistībā ar vietējo situāciju.

A1. Investīciju aojoms

50%
A2. Enerģijas ietaupījumi

50%

Atbilstoša un stabila iekšējā organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas process 

investīciju pieteikuma izstrādē.

Skaidra ieinteresēto pušu apzināšana un laba izpratne par to vajadzībām un gaidām 

attiecībā uz plānoto investīciju projektu; piemērota stratēģija, lai investīciju pieteikuma 

izstrādes procesā iesaistītu identificētās ieinteresētās puses.

Pieteikuma atbilstība EUCF mērķiem; demonstrējums par potenciālu izstrādāt stabilu 

investīciju pieteikumu, tostarp (sākotnējie) papildu ietekmes novērtējumi un apsvērumi par 

investīciju projekta atkārtošanas un/vai mērogošanas potenciālu.

Kvantitatīvie 

& kvalitatīvie

Kvalitāte

B

A

20%

40%

40%

Vērtēšanas kritēriji Prasības

40%

Īpatsvars

60%

Kādi ir vērtēšanas kritēriji?



EUCF ceļojums

Pirms pieteikuma fāze

Pašvaldības tiek 
informētas par EUCF, 
izmantojot:

EUCF tīmekļa
vietni

ES pasākumus

vebinārus un info
sesijas

1 2

Pieteikšanās fāze

1. Atbilstības 
pārbaude

2. Pilnais 
pieteikums

Pieteikums veiksmīgs 

Pieteikums noraidīts

Novirzīts, lai saņemtu 
atbalstu no Centrālā 
Palīdzības dienesta

3

Granta līguma fāze

Granta līguma 
sagatavošana un  
parakstīšana

EUCF granta 
saņēmējs saņem 
pirmo 
maksājumu (70%)

4

Investīciju pieteikuma 
izstrāde

EUCF atbalsts granta 
saņēmējiem investīciju 
pieteikuma izstrādes laikā:

Standarta rīki un
dokumenti

Tehniskais atbalsts

Kapacitātes
uzlabošana

5

Investīciju pieteikuma 
īstenošana

2 mēneši 2 mēneši līdz 12 mēnešiem 24 mēneši

Investīciju 
pieteikuma 
apstiprināšana

EUCF granta 
saņēmējs saņem otro 
maksājumu (30%)

Uzraudzības 
ziņojumi par 
investīciju 
pieteikuma 
īstenošanu

Kapacitātes 
uzlabošanas pasākumi



Projekta ceļojums no IT 
perspektīvas

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

innovation programme under grant agreement 
No 864212

@eucityfacility 



Projekta ceļojums no IT perspektīvas

EUCF 
popularizēšana

Pirms 
pieteikuma 

fāze
Pieteikšanās

Granta 
līgums

Investīciju 
pieteikuma

izstrāde

Investīciju 
pieteikuma 
ieviešana

Lietotāju 

reģistrācija
Iesniegšana

EUCF 

uzsaukums -

atvērts

EUCF 

uzsaukums -

slēgts







fmp.eucityfacility.eu



Pilna pieteikuma veidlapa (daļa)



Pilna pieteikuma veidlapa (iesniegšana)



Projekta ceļojums no IT perspektīvas

Palīdzības dienests

EUCF 
popularizēšana

Pirms 
pieteikuma 

fāze
Pieteikšanās

Granta 
līgums

Investīciju 
pieteikuma

izstrāde

Investīciju 
pieteikuma 
ieviešana

Lietotāju 

reģistrācija
Iesniegšana

EUCF 

uzsaukums -

atvērts

EUCF 

uzsaukums -

slēgts



Jautājumu veidlapa



Kas ir investīciju 
pieteikums un kā līdz 
tam nokļūt?



Investīciju pieteikums ir dokuments, kurā investīciju
projekta ideja tiek tulkota finanšu valodā, 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 pašvaldī
bu 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?



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



Pieejamais 

finansējums no EUCF



Atbalsts, lai pieteiktos EUCF

Pieejamais atbalsts

Atbalsts investīciju pieteikuma izstrādei

Atbalsts investīciju pieteikumā norādīto investīciju 
piesaistīšanai



EUCF pieteikumu 
iesniedzēji

EUCF atbalsta guvēji

Valstu eksperti

Sabiedrība

Palīdzības dienesta 
komanda:

EUCF komanda

Valstu eksperti

Palīdzības dienests



Palīdzības dienests

EUCF tīmekļa 
vietne

Palīdzības 
dienests

Atbalsta 
saņēmēji

Pieteikuma 
iesniedzēji

Valstu 
eksperti

Sabiedrība



Kā sazināties ar palīdzības dienestu

Ja jau esat reģistrēts EUCF tīmekļa vietnē un pieteicies

Ja neesat reģistrējies EUCF vietnē, vispārīgajiem jautājumiem



Citi palīdzības dienesta atbalsta rīki

Vadlīnijas 
pieteikumu 

iesniedzējiem

Bieži uzdotie 
jautājumi

(FAQs)

Zināšanu 
centrs

Terminu datu 
bāze

Vadlīnijas
Valsts 

ekspertiem

Investīciju 
pieteikuma 

veidne



Valstu eksperti un valstu tīkli

Valstu eksperti

Kapacitātes uzlabošana

Vadlīnijas investīciju 
pieteikuma izstrādei

Valsts palīdzības dienests 
pieteikuma iesniedzējiem

Valstu tīkli

Popularizēšana

Vebināri / info sesijas



Nacionālais atbalsts Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm

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

Valstu eksperti

Valstu tīkli



ES pievienotās vērtības aktivitātes

Kopējās iespējas atkarībā no reģioniem un tehnoloģijām

Veicināt ES mēroga pasākumus ar pilsētu un enerģētikas aģentūru

tīkliem

Maksimāli palielināt atsevišķu projektu un finansiālo ietekmi

Izveidot saites starp pašvaldībām un investoriem



Tīmekļa vietne

www.eucityfacility.eu



JAUTĀJUMU & ATBILŽU
SESIJA



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


