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NER300 atbalsta programma
Finansējums tiek nodrošināts no finansējuma, ko Eiropas Komisija iegūst no 300 miljonu
emisiju kvotu pārdošanas
• pirmajam projektu uzsaukumam tika pārdotas 200 miljoni emisiju kvotas.
• otrajam projektu uzsaukumam tiks pārdotas 100 miljonu emisiju kvotas.
Regulējums:
• ES emisiju tirdzniecības direktīva 2003/87/EK 10a.pants 8.daļa
• Eiropas Komisijas 2010.gada 3.novembra lēmums Nr.2010/670/EU, kurš nosaka projektu
atlases kritērijus un mērķus
• 2013.gada 3.aprīļa otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2013/C 94/07
Tiek atbalstīti:
• Projekti, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā
(CCS projekti).
• Inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projekti (RES projekti)
Atbalstāmo projektu kategorijas/apkaškategorijas noteiktas Eiropas Komisijas 2010.gada
3.novembra lēmuma Nr.2010/670/EU 1.pielikumā.

Informācija par NER300 pirmā projektu
uzsaukuma rezultātiem (1)
• Izsludināts 2010.gada 9.novembrī
• Lēmums par projektu apstiprināšanu pieņemts 2012.gada
18.decembrī
• Pieejamais finansējums no 200 miljonu emisiju kvotu
pārdošanas – 1,5 miljardi EUR
• Projekti apstiprināti par finansējumu 1,2 miljardi EUR
apmērā
• Apstiprināti 23 inovāciju RES projekti 16 apakškategorijās
• Projekti apstiprināti 16 ES dalībvalstīs
• Netika apstiprināts neviens CCS projekts

Informācija par NER300 pirmā projektu
uzsaukuma rezultātiem (2)
Maksimālais apakškategoriju skaits
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NER300 otrais uzsaukums projektu iesniegšanai (1)
• Pieejamais finansējums – neizmantotais finansējums no pirmā uzsaukuma
un ieņēmumi no 100 miljonu emisiju kvotu pārdošanas.
• atbalsta kritēriji, projektu izvēles procedūra un atlases process nemainīgs no
pirmā uzsaukuma.
• 2013.gada 3.aprīļa otrajā uzsaukumā iekļautā informācija, kas balstīta uz
iegūtajām zināšanām un pieredzes no pirmā projektu uzsaukuma vērtēšanas.
Aktivitāte

Termiņš

Projektu iesniegšana Eiropas
Investīciju bankā (EIB)

2013.gada 3.jūlijs

EIB vērtējums, projektu atlase,
paralēli atbilstības pārbaude

12 mēnešu laikā no uzsaukuma
publicēšanas, tātad - 2014.gada aprīlis

Projektu sarindojums,
apstiprināšana un lēmuma par
apstiprināšanu izdošana

17 mēnešu laikā no uzsaukuma
publicēšanas, tātad - 2014.gada
septembris

NER300 otrais uzsaukums projektu iesniegšanai (2)
• Projektu pieteikumus iesniedz dalībvalsts
• Projekta ieviesējs - organizācija, speciāls nodibinājums,
kopuzņēmums, konsorcijs
• Visām ES dalībvalstīm ir tiesības iesniegt projektus, kā arī
projektu iesniegšanā var piedalīties Islande, Norvēģija,
Lihtenšteina
• Dalībvalstij maksimāli tiks apstiprināti trīs projekti
• Pārrobežu projekti netiks atbalstīti
• Maksimālais līdzfinansējums no atbalsta programmas – 50 %
no saistošajām izmaksām

NER300 otrais uzsaukums projektu iesniegšanai (3)
Projektu atlase:
• Projektam jāatbilst kādai no projektu apakškategorijām
• Projekts nevar vienlaicīgi tikt iesniegts zem vairākām atbalsta
kategorijām
• Galvenās prasības: jaudas slieksnis, projekta gatavība, atrašanās vieta
• CCS projektiem: pilnas aprites īstenošana, maksimizējama siltuma
integrācija, neatkarīgs pētījumu bloks
• RES projektiem: inovatīvs raksturs, esošas un pārbaudītas
tehnoloģijas netiks atbalstītas.
Termiņš, kad projekta radītais rezultāts ir jābūt nodotam ekspluatācijā:
• 2018.gada 30.jūnijs, pieņemot, ka lēmums par projekta
apstiprināšanu tiek izdots 2014.gada jūnijā – projekta ieviešanai
4gadi.

NER300 otrais uzsaukums projektu iesniegšanai,
atlase Latvijā.
• Latviju NER300 atbalsta programmas ietvaros pārstāv VARAM.
• VARAM 2013.gada 15.maijā ir publicējis informāciju mājas lapā
www.varam.gov.lv par iespēju iesniegt projektus.
• VARAM ir vērsies Finanšu, Tieslietu un Ekonomikas ministrijā, lai
kopīgi atrisinātu organizatoriskos jautājumus.
• VARAM projektu vērtēšanai plāno izveidot darba grupu.
• Darba grupas plānotie galvenie uzvedumi:
– projektu vērtēšana,
– projekta vai projektu izvēles gadījumā sagatavot informatīvo ziņojumu un
iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā (MK).

• Plānots, ka MK lems par projekta iesniegšanu Eiropas Komisijā.
• Lai veiktu iepriekšminētās darbības, projektu iesniegšana VARAM
noteikta līdz 2013.gada 10.jūnija plkst.17 Peldu iela 26/28.

Noslēguma informācija
Eiropas Komisijas mājas lapā
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
pieejami:

• Saistošie regulējamie dokumenti
• Projektu iesnieguma veidlapas
• Prezentācijas no Eiropas Komisijas rīkotā informatīvā
pasākuma 2013.gada 10.aprīlī, kas norisinājās Briselē
• Apkopota informācija par uzdotajiem jautājumiem un
EK atbildēm uz tiem.
Atbalsta programmas ietvaros komunikācijas valoda – angļu.

Paldies par uzmanību!
Kopā mēs
www.varam.gov.lv

