LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA

Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta
programmas NOLIKUMS

Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas NOLIKUMS
Punkts 1

Lietotie termini

1.1.

LFF – Biedrība “Latvijas Futbola federācija”

1.2.

Programma – Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programma ir LFF izstrādāts dokuments,
kuras mērķis ir attīstīt un pilnveidot futbola infrastruktūru Latvijā.

1.3.

Līdzfinansējums - Programmas ietvaros pieejamais finanšu instrumenta līdzfinansējums.

1.4.

Nolikums – Programmas nolikums nosaka un skaidro Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību,
nodrošinot efektīvu un saimniecisku finansējuma izmantošanu, kā arī Programmas īstenošanas un
pārbaudes kārtību.

1.5.

Projekts – Nolikumā attiecināmie projekti. Programmas ietvaros un atbilstoši Nolikumam.

1.6.

Projekta iesniedzējs – Projekta Līdzfinansējuma pretendents.

1.7.

Pieteikums – Projekta Līdzfinansējumam attiecināmā dokumentācija.

1.8.

Komisija – Pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir LFF izpilddirektors, LFF Infrastruktūras
nodaļas vadītājs, LFF Futbola attīstības un sieviešu futbola nodaļas speciālists, LFF Infrastruktūras
komitejas izvirzīts loceklis un kuru apstiprina LFF Valde.

1.9.

Līgums – Līdzfinansējuma apstiprināšanas gadījumā līgums par Projekta īstenošanu.

Punkts 2

Nolikuma izstrāde un apstiprināšana

2.1.

Nolikuma izstrādi veic LFF Infrastruktūras nodaļa sadarbībā ar citām LFF struktūrvienībām un to
apstiprina LFF Infrastruktūras komiteja un LFF Valde.

Punkts 3

Prasības Projekta iesniedzējam

3.1.

Uz Projekta Līdzfinansējumu var pretendēt futbola klubs vai sporta skola, kas ir LFF biedrs.

3.2.

Pašvaldība, kuras teritorijā aktīvi darbojas futbola klubs vai sporta skola LFF biedrs.

3.3.

Izņēmuma kārtā uz Projekta Līdzfinansējumu var pretendēt futbola klubs vai sporta skola, kas ir
LFF biedra kandidāts.

3.4.

Par viena Projekta Līdzfinansējumu drīkst iesniegt tikai vienu Pieteikumu viena gada ietvaros.

Punkts 4

Līdzfinansējums un tā apmēra noteikšana

4.1.

Līdzfinansējuma apjoms līdz 2'000,- EUR, nepārsniedzot 70% no kopējām Projekta izmaksām.

4.2.

Programmas Līdzfinansējums izmantojams strikti futbola infrastruktūras pilnveidošanā un ir tieši
saistīts ar futbola infrastruktūras inventāra iegādi vai pakalpojumu.

4.3.

Programmas Līdzfinansējums tiek atbalstīts tikai Projektiem, kas ir saskaņā ar spēkā esošajiem
"Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumiem".

4.4.

Programmas Līdzfinansējums ir atkarīgs no LFF apstiprinātā budžeta un noteiktajām prioritātēm.

4.5.

LFF ir tiesības diferencēt piešķiramā Līdzfinansējuma apmēru, pamatojoties uz Projekta iesniedzēja
iesniegto informāciju.
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Punkts 5

Iesniedzamā dokumentācija

5.1.

Pieteikumu uz Projekta iesniedzēja veidlapas un tam pievienotos papildus dokumentus iesniedz
papīra formā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu LFF sekretariātā līdz
20.aprīlim.

5.2.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas un Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms.

5.3.

Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, kas ir tiesīga veikt visas darbības Projekta sekmīgai
realizēšanai.

5.4.

Projekta apstiprinātas tāmes vai iekārtu izcenojums.

5.5.

Projekta iesniedzēja apliecinājums par līdzfinansējuma esamību/pieejamību.

Punkts 6

Pieteikumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

6.1.

Pieteikumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu veic Komisija.

6.2.

Lēmums par Līdzfinansējuma apstiprināšanu tiek pieņemts līdz tekošā gada 15.maijam.

6.3.

Projekta iesniedzēja Pieteikumu vērtēšanu Komisija veic šādos posmos, katrā nākamajā posmā
vērtējot tikai tos Pieteikumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

6.3.1.

1.posms - Komisija pārbauda vai Nolikums ir attiecināms uz Projekta iesniedzēju, kā arī izvērtē
Projekta atbilstību Nolikumam.

6.3.2.

2.posms - Komisija pārbauda vai Projekta iesniedzējs, kā arī ar Projektu saistītas organizācijas
iepriekšējo 4 gadu laikā ir saimnieciski rīkojušās ar LFF dāvināto vai patapināto mantu.

6.3.3.

3.posms - Komisija pārbauda Pieteikumā norādītās informācijas atbilstību un/vai iekārtu tehnisko
informāciju. Nepieciešamības gadījumā var tikt veikta dokumentācijas atbilstības pārbaude.

6.4.

Komisijai ir tiesības diferencēt Līdzfinansējuma apmēru, balstoties uz Pieteikumā iesniegto
informāciju.

6.5.

Nepieciešamības gadījumā Komisija var pieprasīt Projekta iesniedzējam papildinformāciju saistībā
ar Projektu.

6.6.

Projekta iesniedzējam ir tiesības pretendēt uz Līdzfinansējumu ikgadēji. Komisijai, izskatot visu
Projektu iesniedzēju Pieteikumus, ir tiesības atteikt Līdzfinansējuma piešķiršanu, ja Projekta
iesniedzējs/Projekts iepriekšējo 5 gadu periodā ir saņēmis Līdzfinansējumu.

6.7.

Ja Pieteikuma vērtēšanas laikā tiek konstatēts, ka Projekta iesniedzējs Pieteikumā vai tā
pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, Komisija noraida Pieteikumu.

6.8.

Komisijai ir tiesības Pieteikuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesa laikā izstrādāt
papildus vērtēšanas kritērijus, kas nav pretrunā ar Nolikumu.

Punkts 7

Projekta līguma slēgšana

7.1.

Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par Projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, septiņu darba
dienu laikā nosūta attiecīgo lēmumu Projekta iesniedzējam. Ja Pieteikums ir apstiprināts, Projekta
iesniedzēju uzaicina noslēgt Līgumu.

7.2.

Ja Projekta iesniedzējs Komisijas noteiktajā termiņā, Līgumu nenoslēdz, Projekta iesniedzējs
zaudē tiesības slēgt Līgumu.
3

Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas NOLIKUMS

Punkts 8

Projekta iesniedzēja atbildība

8.1.

Līdzfinansējuma apstiprināšanas gadījumā LFF patur īpašumtiesības uz Līdzfinansējumu vai tā
daļu uz laiku, kas tiek atrunāts Līgumā.

8.2.

Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 gadus pēc Projekta īstenošanas LFF var pieprasīt jebkuru
informāciju par Projekta Līdzfinansējuma izlietojumu.

8.3.

Ja Līdzfinansējums vai tā daļa netiek izmantota saskaņā ar Projektu, Projekta iesniedzējs atmaksā
Līdzfinansējumu vai tā daļu LFF, kā arī laika posmā līdz 3 gadiem zaudē iespēju uz atbalstu visās
LFF infrastruktūras programmās.

8.4.

Projekta vispārējās neīstenošanas gadījumā Līdzfinansējums ir atmaksājams LFF.
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