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Sadarbības prioritārie virzieni: 

1. Inovācijas spējas (1.1. Pētniecības un inovāciju infrastruktūra; 1.2. 
Viedā specializācija; 1.3. Ar tehnoloģijām nesaistītas inovācijas) 

 

2. Efektīva dabas resursu pārvaldība 

2.1. Tīri ūdeņi –  Palielināt ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai 
samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā un tās 
reģiona ūdeņos 

 2.2. Atjaunojamie resursi; 2.3. Energoefektivitāte; 2.4. Zilā izaugsme 

 

 

  



Sadarbības prioritārie virzieni:  
 
3. Ilgtspējīga transporta nozare (3.1. Transporta veidu kombinēšana 
 3.2. Piekļuve attālākiem apvidiem vai apvidiem, kurus ietekmē demogrāfiskas 
izmaiņas ; 3.3. Drošība jūrā; 3.4. Videi draudzīga kuģošana ; 3.5. Videi nekaitīga 
mobilitāte pilsētās) 
 
4. Atbalsts ES stratēģijai - Institucionālā kapacitāte makroreģionu 
sadarbībai 
4.1. Sākuma kapitāls (seed money) – iespējama pieteikšanās 2015.gada pavasarī, 
(maksimums 50 000 EUR vienam tīklam) 
4.2. Atbalsts PACs & HALs and EUSBRS forumiem 
 
http://www.cbss.org/project-support-facility/ 

Atbalsta saņēmēji:  

 Nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās iestādes, sabiedriskajās organizācijas, 
apvienības, ko veido viena vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības, 
apvienības, ko veido viena vai vairākas sabiedriskajām līdzvērtīgas 
organizācijas. 

Pieejamais finansējums:  

 263,8 miljoni EUR no ERAF 

 



 līdz 85% no ERAF finansējuma 
partneriem no Latvijas, 
Igaunijas,  Lietuvas un Polijas 

 Divpakāpju (two step) 
pieteikšanās:  

    - Pirmā – projekta ideja    

(concept note) 

    - Ja Monitoringa Komiteja 
apstiprina projekta ideju, 
iesniedzējs saņem uzaicinājumu 
sagatavot un iesniegt visu 
pieteikumu  

Nākamais uzsaukums –  

aptuveni 2015.gada beigas  

 

www.eu.baltic.net 

 



 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 

2014-2020 
Prioritārie virzieni:  
1. Konkurētspējīga ekonomika 
 
1. Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana:  
2.1. Dabas un kultūras resursi, kas izveidoti par ilgtspējīgām tūrisma vietām 
2.2. Ilgtspējīgi plānotas jūras un piekrastes teritorijas 
2.3. Labāka pilsētvides plānošana Centrālā Baltijas jūras reģionā 
2.4. Samazināta barības vielu, bīstamo vielu un toksīnu ieplūde 
Baltijas jūrā. 
 
3. Labi savienots reģions 
4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions 
 

Atbalsta saņēmēji:  

Nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās iestādes, to izveidotās institūcijas, 
sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, NVO, plānošanas reģioni vai to 
izveidotās institūcijas, privātie uzņēmēji 



• līdz 85% no ERAF 
finansējuma partneriem no 
Latvijas 

 
• Pieejamais finansējums: 

122,5 miljoni EUR no ERAF 
 
• Pieteikšanās eMonitoring 

System eMS sistēmā 
 
• Nākamais uzsaukums no  

2015. gada 24. augusta līdz 
23. oktobrim. 

 
• http://www.centralbaltic.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.centralbaltic.eu 
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Mazie projekti Parastie projekti 

Budžets Maksismums  200 000 EUR 
ERAF 

Vairāk kā 200 000 EUR 
ERAF 

Projekta ilgums Maksismums 2 gadi Nav noteikts  bet aptuveni. 
2-4 gadi 

Pieteikums Jāaizpilda tikai noteiktas 
pieteikuma formas daļas, 
mazāk pieprasītās 
informācijas, vienpakāpes 
pieteikšanās procedūra   
 

Divpakāpju pieteikšanās 
procedūra , jāaizpilda visa 
pieteikuma forma 

Atskaites  
 

Īsākas atskaites formas  
 

Pilnas atskaites formas 

Attiecināmās prioritātes  
 

4.1. ir tikai mazajiem 
projektiem, bet mazo 
projektu var pieteikt visās 
prioritātēs   
 

Parastie projekti var tikt 
iesniegti visās prioritātēs, 
izņemot 4.1.   
 



INTERREG EUROPE 
Eiropas starpreģionu sadarbības programma 

2014-2020 
Projektu tēmas:  

1. Pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un inovāciju veicināšana 

2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja 

3. Ekonomika ar zemu oglekļa emisiju 

4. Vides un resursu ilgtspēja: 

  dabas un kultūras mantojuma aizsardzība un attīstība 

 Pāreja uz resursu ilgtspējību atbalstošu ekonomiku 

 Zaļās izaugsmes un eko-inovācijas veicināšana 

Projektiem ir divas pakāpes: 

 1. pakāpe: politikas pieredzes apmaiņa; Tā rezultātā katrā partnera reģionā jātiek 
izstrādātam Rīcības plānam gūto atziņu integrēšanai reģionālajos politikas dokumentos 
un/vai programmās. Rīcības plānam jāietver pasākumus, laika grafiku, darba plānu, 
atbildīgos, izmaksas un finansējuma avotus. Attiecīgās reģionālās ieinteresētās puses 
jāiesaista visās aktivitātēs. 

 2. pakāpe:  monitorings katrā partneru reģionā, kur tiek īstenots Rīcības plāns. 
Monitorings tiek īstenots katra reģiona kontekstā.  

Pieejamais finansējums:  359 miljoni EUR no ERAF 



Atbalsta saņēmēji: valsts, reģionālās un 
vietējās pašvaldības un iestādes (tai skaitā 
universitātes un zinātniskās institūcijas); 
nevalstiskās organizācijas. 
  
• līdz 85%  ERAF finansējuma 

publiskajiem partneriem un līdz 75% 
privātajiem bezpeļņas partneriem no 
Latvijas 

 
• Vienpakāpes pieteikšanās 
 
• Laika grafiks: 

- Jūnija vidus: pirmais projektu 

pieteikumu uzsaukums, tiklīdz 

programma tiks apstiprināta 

- Jūlija vidus: pieteikšanās laika 

termiņš, konkrēts datums tiks paziņots 

(tiešsaistes pieteikšanās). Pieteikšanās 

laiks tikai 1 mēnesis 

 

 

www.interregeurope.eu 



Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2014-2020 

 1. prioritāte: Ilgtspējīga un tīra vide caur 
kooperāciju (kopīgas vides resursu 
pārvaldības uzlabošana) 

 

 Atbalsta saņēmēji: Nacionālās (valsts), 
reģionālās un vietējās iestādes, to izveidotās 
institūcijas, sabiedriskajām līdzvērtīgas 
organizācijas, NVO, plānošanas reģioni vai to 
izveidotās institūcijas 

 

 Līdz 85% no ERAF  

 

 Pieejamais finansējums: 55 miljoni EUR no 
ERAF 

 

 Programmas dokumentu izstrāde ir procesā 

 

 http://www.latlit.eu/ 

 



 
 
 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu 
sadarbības programma 2014 - 2020  

 2. prioritāte: Tīra un augstvērtīga dzīves vide  
 Specifiskie mērķi: 
- Daudzveidīgāka un ilgtspējīga dabas un 

kultūras mantojuma izmantošana 
- Palielināta informētība un efektīvāka kopīgo 

dabas resursu pārvaldība 
 
 Atbalsta saņēmēji: Nacionālās (valsts), reģionālās 

un vietējās iestādes, to izveidotās institūcijas, 
sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, NVO, 
plānošanas reģioni vai to izveidotās institūcijas, 
uzņēmumi 
 

 Līdz 85% no ERAF  
 

 Pieejamais finansējums:  32 miljoni EUR no 
ERAF 

 
 Uzsākšanas pasākumi 2015. gada martā un 

aprīlī 
 

 
http://www.estlat.eu/ 



Latvijas – Krievijas EKI CBC 
programma 2014-2020 

Prioritātes:  

 Robežu pārvaldības un drošības uzlabošana; 

 Vides aizsardzība, pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
dabas katastrofu, to seku novēršana 

 Biznesa un MVU attīstība 

 

 http://www.estlatrus.eu 

 

 

 

 



Programmas tēmas: 
 Ekonomika/Pārvaldība/Iekļaušana/ 
 Vide –   Risku novēršana 
Atbalsts:  
 Rīcības plānu tīkliem 
 Ieviešanas tīkliem 
 Pārneses tīkliem 
 6-12 partneri tīklā 
 Līdz 77,14 % no ERAF, līdz 85% Latvijas partneriem 
 Atbalsta saņēmēji - valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes 

(tai skaitā augstskolas un zinātniskās institūcijas), NVO  
 Pieejamais finansējums: 74,3 miljoni EUR 
 Tīkla budžets– 600 000 – 750 000 EUR 
 Divpakāpju pieteikšanās 
 Projektu uzsaukums 30.03.2015. , iesniegšana 16.06.2015.  
 The Urbact City Festival -  6-8 maijs, 2015, RIGA 
 
 

 
 
 
 

URBACT 2014-2020  
Pilsētvides attīstības programma 

http://urbact.eu 



 

LIFE (2014-2020) programma  

 

1. periods- 2014-2017 

2. periods- 2018-2020 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2
013.htm 

 

 

 

 



LIFE apakšprogrammas: 

 Vides apakšprogramma: vide un resursefektivitāte, daba 
un bioloģiskā daudzveidība, vides pārvaldība un informācija 

 

 Klimata pasākumu apakšprogramma: klimata pārmaiņu 
mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, klimata 
pārvaldība un informācija 

 

 Pieejamais finansējums: 3,456,7 miljoni EUR 

 LIFE līdzfinansējuma likmes – 55 līdz 75%. Pieejams LVAFA 
līdzfinansējums (40% publiskām organizācijām, 20% 
pašvaldībām, 25% NVO, 10% privātajiem partneriem) 

  Nākamais uzsaukums – Jūnijs, 2015.  

 Pieteikšanās termiņš – Septembris/Oktobris 2015  
 

 

 

 



Pētniecības programmas  



 
 

Teritoriālās sadarbības programma ESPON 2020 

 1-4 Jūnijs: 2015 ESPON atklāšanas pasākums Rīgā 

 http://www/espon.eu 

 

BONUS 2010-2017 Kopīga Baltijas jūras pētniecības un 
attīstības programma 

 Daudzveidīgo izaicinājumu risināšana, lai savienotu Baltijas 
jūru ar tās krastiem un sateces baseinu 

 Veicināt Baltijas jūras un piekrastes ekosistēmu un to 
pakalpojumu ilgtspējīgu izpēti  

 Uzlabot sabiedrības spējas reaģēt uz esošajiem un 
potenciālajiem draudiem, kas saistīti ar Baltijas jūras 
reģionu 

 http://www/bonusportal.org 

 

 

 

http://www.bonusportal.org/


HORIZON 2020 – ES Ietvarprogramma izpētei un 
inovācijai 

 

 

 

 2. prioritāte: Ilgtspējīga izaugsme, dabas resursi 
(€373 miljardi) 

 Atbalsts privātām – publiskām partnerībām  

 Maksimāli 100% līdzfinansējums no attiecināmajām 
izmaksām (izņemot inovācijas projektiem, kur privātiem 
partneriem tiek piemērota 70% likme) 

 Pieteikšanās termiņš 21. aprīlis, 2015. Otrais uzsaukums 
plānots Septembrī, 2015.  

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

 



Darbības programma 

“Izaugsme un nodarbinātība”  

2014-2020 gadu plānošanas periodam 



 
 

Prioritārais virziens 2.5. Vides 
aizsardzība un resursu izmantošanas 

efektivitāte 
Specifiskie atbalsta mērķi (SAM):  

 

 5.1.1.SAM: novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 
pilsētu teritorijās.  

 

 5.1.2. SAM: samazināt plūdu riskus lauku teritorijās.  

 

 5.3.1. SAM: attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.  

 

 5.4.2.SAM: nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas 
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības 
līdzdalību vides pārvaldībā.  

 

 

 

 

 



Esoši tīkli  



 

 

Paldies!  


