Eiropas Sociālā fonda projekts
„Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai“
Vien.Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18
1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

SEMIN RA
ES FONDU FINANS TO PROJEKTU PAREIZA UN EFEKT VA
GR MATVED BAS UZSKAITE
DARBA K RT BA
2011.gada 21.novembr
Rita Baltere

09:30 – 10:00

Dal bnieku reģistr cija un kafijas/t jas pauze.

10:00 – 13:00

• Apstiprin t projekta aktivit tes, pl notais projekta laika
grafiks. Projekta izmaiņu vad ba. Iepirkuma veikšana. ES
struktūrfondu ieviešanu reglament jošie normat vie akti.
• Ar projekta stenošanu saist to ieņ mumu un izdevumu
gr matved bas uzskaite, finanšu plūsmas nodal šana no citu
darb bas nozaru finanšu plūsm m. Kontu pl ns, gr matojumi,
subkonti.
• Gr matved bas programmu iesp jas.

13:00 – 13:40

Pusdienu p rtraukums
Veikala „Mego” kafejn ca, Raiņa iel 40a

13:40 – 16:40

• Maks jumu, l gumu u.c. dar jumu dokumentu noform šana
(datumi, numuri), vizu l s identit tes pras bas, elektroniskie
maks jumi. Izmaksu pieaugums/ samazin jums. Maks jumu
veikšanas, algas un nodokļa apr ķinu optimiz cija.
• Starpposmu/Nosl guma p rskats. Noform jums, iekļaujam
inform cija (ne par maz, ne par daudz). Projekta p rbaudes.
P cuzraudz ba.
• Praktiskie darbi par gr matved bas t m m.

Finanšu projektu aģentūras
mācību centrs

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 37-16, Daugavpils
Birojs: Raiņa iela 18 (3.stāvs), Daugavpils
Tālr.: +371 65426236, +371 20046754
Fakss: +371 65423208
e-pasts: fpamc@inbox.lv
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