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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014

►B

(2014. gada 11. marts),
ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki
izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā
(OV L 148, 20.5.2014., 1. lpp.)

Grozīta ar:
Oficiālais Vēstnesis
Nr.
►M1

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2056 (2017. gada 22. augusts)

L 294
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26

Datums
11.11.2017.
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KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 522/2014
(2014. gada 11. marts),
ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par
principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā
pilsētattīstībā

1. pants
Inovatīvu darbību pārvaldība
1.
Komisija izraugās vienu vai vairākas vienības vai struktūras
(turpmāk “pilnvarotās vienības”), kam attiecībā uz Savienības līmeņa
inovatīvām darbībām uztic budžeta izpildes uzdevumus saskaņā ar
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpun
ktu.
Papildus Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 1. punktā
noteiktajām prasībām pilnvarotajai vienībai jābūt ar pierādītu pieredzi
Savienības līdzekļu apsaimniekošanā vairākās dalībvalstīs.
2.
Komisija ar pilnvaroto vienību slēdz deleģēšanas nolīgumu
saskaņā ar Regulas Nr. 966/2012 (ES, Euratom) 61. panta 3. punktu
un bez prasībām, kas izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES)
Nr. 1268/2012 (1) 40. pantā, minētais deleģēšanas nolīgums satur arī
noteikumus, kuri reglamentē:
a) norādījumus pieteikumu iesniedzējiem un labuma guvējiem;
b) gada darba programmu, kas apstiprināma Komisijai;
c) kā organizē uzaicinājumus, kuru rezultātā atlasa inovatīvās darbības;
d) kā vērtē, kuri pieteikumu iesniedzēju priekšlikumi ir pieņemami
atlasīšanai;
e) kā veido ekspertu grupu, kura, vienojoties ar Komisiju, novērtē un
ranžē priekšlikumus;
f) kā, balstoties uz ekspertu grupas ieteikumu un vienojoties ar Komi
siju, atlasa inovatīvās darbības;
g) prasību, ka labuma guvējam izsniedz dokumentu, kurā izklāstīti
Komisijas noteiktie atbalsta nosacījumi;
h) kā pārbauda labuma guvēju iesniegtos ziņojumus un saņēmējiem
izdarītos maksājumus;
i) kā pārrauga atsevišķas inovatīvas darbības;
j) kā organizē komunikācijas pasākumus;
(1) Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemēro
šanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).
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k) kā, vienojoties ar Komisiju, izplata rezultātus;
l) kā atsevišķām inovatīvām darbībām veic revīziju, lai nodrošinātu, ka
dotācija šajās darbībās apgūta saskaņā ar pareizas finanšu pārval
dības principiem;
m) pilnvarotās vienības administratīvo uzdevumu atbalstam paredzēto
finansiālo ieguldījumu, kas noformēts kā vienotas likmes iemaksa
pilnvarotās vienības darbības izmaksu atbalstam un noteikts, balsto
ties uz Savienības līdzekļu summu, kas šai vienībai uzticēta kā
dotācijas atbalsts.
3.
Pilnvarotā vienība Komisijai nodrošina dokumentus saskaņā ar
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 60. panta 5. punktu un visu infor
māciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu inovatīvo darbību īstenošanu.

2. pants
Inovatīvo darbību atlase
1.
Pilnvarotā vienība inovatīvās darbības atlasa, balstoties uz uzaici
nājumu iesniegt priekšlikumus un ņemot vērā Komisijas dienestu ikga
dēji definētas tēmas.
2.
Inovatīvu darbību veikšanas atbalstam var pieteikties šādas
iestādes:
a) jebkāda pilsētas iestāde vietējā administratīvā vienībā, kura pēc urba
nizācijas pakāpes definēta kā pilsēta, mazpilsēta vai pilsētas rajons
un kurā ir vismaz 50 000 iedzīvotāju;
b) jebkāda pilsētas iestāde vietējā administratīvā vienībā, kura pēc urba
nizācijas pakāpes definēta kā pilsēta vai pilsētas rajons un kurā ir
vismaz 50 000 iedzīvotāju; šeit var ietilpt pārrobežu asociācijas vai
grupas un dažādu reģionu un/vai dalībvalstu asociācijas vai grupas.
3.
Regulas 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētā ekspertu grupa
dod ieteikumus par atlasāmajām inovatīvajām darbībām. Ekspertu grupa
ir ģeogrāfiski līdzsvaroti pārstāvēta un Komisija ir priekšsēdētāja lomā.
Ekspertu grupa ieteikumus dod, jo īpaši ņemot vērā šādus kritērijus:
a) priekšlikuma inovatīvais saturs un tā potenciāls apzināt vai testēt
jaunus risinājumus;
b) priekšlikuma kvalitāte;
c) vai priekšlikuma sagatavošanā iesaistīti nozīmīgi partneri;
d) vai uz priekšlikumu attiecināma spēja parādīt izmērāmus rezultātus;
e) vai ierosinātos risinājumus var nodot tālāk.
Ekspertu grupa nodrošina, ka tās priekšlikumos ņem vērā Savienības
pilsētteritoriju teritoriālo daudzveidību.
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4.
Pilnvarotā vienība inovatīvās darbības atlasa, balstoties uz ekspertu
grupas ieteikumu un gūstot Komisijas piekrišanu.
5.
Atsevišķām inovatīvām darbībām piešķirtā summa nepārsniedz
EUR 5 000 000.
▼M1
6.
Atsevišķu inovatīvu darbību maksimālais īstenošanas laiks ir četri
gadi.
▼B
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalīb
valstīs.

