Iepirkums
projekta
„ Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un
resursu efektivitāti”
(LIFE Fit for REACH, Nr. LIFE14 ENV/LV/000174)

audita veikšanai
1. Pielikums
Darba uzdevums un prasības
Nodrošināt LIFE+ projekta „ Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā,
izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” Nr. LIFE14 ENV/LV/000174 auditu saskaņā ar
Eiropas Komisijas prasībām. Vairāk par projektu skatīt tā mājas lapā: www.fitreach.eu.
Projekta realizācijas laiks ir 4.5 gadi (no 2015. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. martam) un
kopējais plānotais budžets sastāda 4 343 237.00 EUR. Bez projekta Koordinējošā saņēmēja - Baltijas
Vides Foruma - projekta izpildē ir iesaistīti vēl 14 partneri jeb Saistītie saņēmēji, no kuriem 3 ir no
Latvijas, 6 partneri ir no Igaunijas, 5 partneri no Lietuvas.
Eiropas Komisijas finansējums sastāda 2 605 942 EUR (60% no projekta izmaksām).
Audits tiek veikts trim projekta partneriem jeb finansējuma saņēmējiem:
1. Biedrība “Baltijas Vides Forums”, Latvija (plānotais projekta budžets 941 621.00 EUR, EK
finansējums – 663 026.00 EUR);
2. MTÜ “Balti Keskkonnafoorum”, Igaunija (plānotais projekta budžets 528 227.00 EUR, EK
finansējums – 402 392.00 EUR);
3. VšĮ “Baltijos aplinkos forumas”, Lietuva (plānotais projekta budžets 760 494.00 EUR, EK
finansējums – 540 283.00 EUR.
Pretendentam jānodrošina ekspertu komanda, ieskaitot audita koordinatoru (atbildīgais auditors),
kurš ir atbildīgs par līguma izpildes nodrošināšanu, lai varētu izpildīt kvalitatīvi un savlaicīgi zemāk
noteiktās prasības un nosacījumus.
Prasības un nosacījumi
1.

2.

3.

Projekta audita ziņojums Eiropas Komisijai jāiesniedz reizē ar projekta gala atskaiti, t.i. –
trīs mēnešu laikā pēc projekta beigām.
Audita ziņojums (sertifikāts) jāaizpilda Eiropas Komisijas LIFE+ Programmas norādītajā
formātā angļu valodā. Skatīt pielikumu Nr. 4, kā arī informācija par Eiropas Komisijas
LIFE+ Programmas nosacījumiem skatīt:
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm.
Audita ziņojums (sertifikātu) angļu valodā Pasūtītājam jāiesniedz elektroniskā (pdf) un
drukātā veidā 5 eksemplāros.

4.

Projekta audits veicams par triju projekta partneru jeb saņēmēju (skatīt augstāk)
izdevumiem (un ieņēmumiem, ja tādi ir), kuru pieprasītais Eiropas Komisijas finansējums
pārsniedz 325 000 EUR.

5.

Projekta partneru jeb saņēmēju izdevumus un ieņēmumus pamatojošo dokumentu oriģināli
pieejami pie konkrētā projekta partnera, tāpēc ir jāplāno iespējamās izmaksas saistībā ar
auditējamo partneru apmeklējumu attiecīgajā valstī.

6.

Pretendentam jābūt zināšanām par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas
Republikas noteiktajām likuma normām.

7.
8.

9.

10.

Projekta partneru veiktajiem izdevumiem, kas iekļauti finanšu atskaitēs, ir jāatbilst
Programmas Granta līgumā un vadlīnijās noteiktajām prasībām.
Projekta partnera izdevumus pamatojošiem dokumentiem jāatbilst tās valsts grāmatvedības
uzskaites un dokumentu noformēšanas noteikumiem, kurā izdevumi ir radušies.
Audits veicams divos etapos:
8.1. Par sagatavoto projekta Vidustermiņa ziņojumu, kas aptver laika periodu 01.10.2015.
– 31.12.2017.
9.2. Par sagatavoto gala ziņojumu, kas aptver visa projekta laika periodu no 2015. gada
1. oktobra līdz 2020. gada 31. martam.
Audits laika grafiks:
9.1. Pirmais starpziņojums par 8.1. punktā norādīto laika periodu ir jāsagatavo līdz
2018.gada 31.maijam
9.2. Gala audita ziņojums (sertifikāts) ir jāsagatavo līdz 2020.gada 30.jūnijam.

