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2006.gada aprīlis 

Trešo pušu ieguldījums 6.IP projektos 
Ievads 
6.IP un šai informatīvajā materiālā ar jēdzienu “trešā puse” saprot papildus izpildītāju projektā, nevis 
papildus līdzekļu ieguldījumu.  

Kas ir trešā puse? 
Trešās puses projektā piedalās pastarpināti – caur projekta līgumslēdzēju (kontraktoru, partneri), kurš 
ir atbildīgs par viņu darbību, finansējumu un atskaitīšanos. 
Pastāv divu veidu “Trešās puses”: 

• tādas, kas izmanto 23.klauzulu, 
• tādas, kas neizmanto 23.klauzulu. 

Trešās puses neparaksta kontraktu un tās nenes tiešu finansiālu atbildību (par tām atbild 
līgumslēdzējs). Parasti trešajām pusēm nav tiesību un pienākumu kā projekta līgumslēdzējam, taču to 
var paredzēt Konsorcija līgumā. 
Projekta līgumslēdzējs ir atbildīgs: 

• lai tiktu nodrošināta darba izpilde, 
• par jebkura veida projektā radītā vai izmantotā intelektuālā īpašuma aizsardzību ar apakšlīguma 

vai cita veida līguma palīdzību nodrošinot, ka trešā puse ievēro šos noteikumus, 
• trešo pušu izdevumi (izmantotie resursi), pamatojoties uz iepriekšējo līgumu starp trešo pusi un 

projekta līgumslēdzēju, ir projekta attiecināmie izdevumi. 
Trešās puses darba uzdevumi un to izpilde ir skaidri noteikta Līguma 1.Pielikumā (Darba aprakstā). 
Par visiem izdevumiem jāatskaitās saskaņā ar Trešās puses grāmatvedības uzskaiti un jāapliecina ar 
Audita sertifikātu (individuāli vai kopēju ar projekta līgumslēdzēju, atkarībā no 23.klauzulas 
pielietošanas). 
Projekta līgumslēdzējam jānodrošina, lai trešā puse zinātu, ka tās resursi tiks izmantoti projektā. 

Izmantojot 23.klauzulu 
23.klauzula ieviesta, lai projektos varētu piedalīties Eiropas Ekonomisko Interešu grupējumu, MVU 
Asociāciju, Apvienoto pētniecības vienību (Joint Research Unit), u.tml. asociāciju biedri, ja asociācija 
ir projekta līgumslēdzējs. Izmantojot 23.klauzulu, šo asociāciju biedrus var uzskatīt par trešajām 
pusēm, ja tas atrunāts 1.Pielikumā. 
23.klauzula ir piemērojama tikai tad, ja projekta līgumslēdzējs ir asociācija un tās biedri uzskatāmi par 
Trešo pusi. Plašāk: http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=568 (angliski). 
Šajā gadījumā visām Trešajām pusēm jāiesniedz finansu pārskata C veidlapa atbilstoši viņu izdevumu 
pārskata modelim un Audita sertifikāts, neatkarīgi no projekta līgumslēdzēja izdevumu pārskata 
modeļa. 

Neattiecinot 23.klauzulu 
Ja projekta līgumslēdzējs nav asociācija, tā joprojām var izmantot Trešās puses ieguldījumu, ja tas 
ir atrunāts Līguma 1.Pielikumā. Šai gadījumā Trešā puse neaizpilda atsevišķu C veidlapu, bet tās 
izdevumi tiek iekļauti projekta līgumslēdzēja kopējos izdevumos kolonā “Trešā puse”. 
Šajā gadījumā jāsagatavo tikai viens Audita sertifikāts, jo Trešās puses projektā nav finansiāli 
atbildīgas un visa atbildība gulstas tikai uz konkrēto projekta līgumslēdzēju, kurš nodarbina Trešo 
pusi. 
Ja Trešajai pusei un projekta līgumslēdzējam ir dažādi izdevumu pārskata modeļi, tad tiek piemērots 
tikai projekta līgumslēdzēja izdevumu pārskata modelis, jo par visiem izdevumiem atskaitās tiešais 
līgumslēdzējs. Projekta līgumslēdzējam nav jāapmaksā Trešajai pusei 100% no ieguldījuma, ja viņa 
paša atskaites modelis paredz citu Kopienas finansiālās kompensācijas likmi. 
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Piezīme: Ja projekta līgumslēdzējs lieto FC vai FCF izdevumu pārskata modeļus, tas atskaitās par 
visiem Trešās puses izdevumiem un piemēro tiem savu finansējuma likmi. Tātad, ja Trešā puse lieto 
AC izdevumu pārskata modeli, tad tai ir finansiāli izdevīgāk būt pilntiesīgam projekta līgumslēdzējam, 
nevis Trešajai pusei. 

Atruna 
Šīs un pārējo informatīvo lapu nolūks ir celt zināšanu līmeni par EK Ietvara programmu 
finansiālajiem jautājumiem. Tās nav juridiski saistoši dokumenti. Izdevums sagatavots sadarbojoties 
EK IST Finance-NMS-IST projektam (Līguma numurs: 015481) un Latvijas Nacionālajam 
kontaktpunktam. Abas šīs institūcijas nodrošina konsultācijas savu iespēju robežās, taču nepārstāv 
Eiropas Komisijas oficiālo viedokli un nenes atbildību par jebkuriem finansiāliem zaudējumiem, kas 
varētu būt radušies šīs informācijas izmantošanas rezultātā. Šeit sniegtā informācija ir tikai pirmā 
palīdzība un projektu pieteicējiem būtu jāvēršas pēc palīdzības pie Eiropas Komisijas oficiālajiem 
pārstāvjiem, Latvijas Nacionālajā kontaktpunktā vai pie EFPConsulting Ltd precīzākas informācijas 
saņemšanai un neskaidro jautājumu atrisināšanai. 

Sagatavots pēc: 
• Danas Remes “Use of Third Parties in FP6 Projects” materiāliem - 2006.gada 1.marts, 

EFPConsulting Ltd.: info@efpconsulting.com; 
• Finansiālo jautājumu rokasgrāmatas par Sestās Ietvara Programmas netiešajām darbībām - 

http://www.cordis.lu/fp6/find-doc-management.htm#finguid; 
• Finansiālo jautājumu rokasgrāmatas latviskais tulkojums un informācija latviešu valodā 

pieejama Latvijas Nacionālajā kontaktpunktā pie Ingas Šīrantes (spie@latnet.lv) vai Dinas Bērziņas 
(dinab@latnet.lv) 
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