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Programmas teritorija

• Latvija

• Igaunija

• Zviedrija

• Somija, tai skaitā Ālandu salas

Latvijā:

• “Pamatreģioni” - Kurzeme, Rīga, Pierīga

• “Papildus” reģioni - Vidzeme, Zemgale
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Programmas finansējums
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Kopējais pieejamais ERAF – 115 miljoni EUR

• 75% (Somija & Zviedrija)

• 85% (Latvija & Igaunija)

Līdzfinansējums:

• Līdz 200 000 EUR ERAF, ieviešanas ilgums – līdz 2 gadi

• Vienpakāpes izvērtēšana

Mazie projekti:

• Nav noteikts maksimālais budžets un ieviešanas ilgums (4 gadi)

• Divpakāpju izvērtēšana

Regulārie projekti:



Programmas finansējuma saņēmēji

• valsts budžeta iestādes

• no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas 
publiskās personas un to izveidotās iestādes

• pašvaldības un to izveidotās iestādes

• pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

• biedrības un nodibinājumi

• privātie uzņēmumi
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

(29 miljoni EUR)

VIDE

(37 miljoni EUR)

TRANSPORTS

(37 miljoni EUR)

IZGLĪTĪBA

(12 miljoni EUR)



• Atbalstāmo aktivitāšu piemēri:

• Apmācības, koučings

• Konsultāciju pakalpojumi

• Potenciālo un jauno uzņēmumu tīkli

• Inkubatora pakalpojumi

• Galvenās mērķa grupas

• Potenciālie uzņēmēji un nesen 
izveidoti uzņēmumi (2 gadi) ar 
fokusu uz «zaļo», «zilo», «sudraba», 
«zema oglekļa emisiju» ekonomiku 
un IT risinājumiem

• Finansējuma saņēmēju veidi:

• Biznesa attīstības organizācijas

• Biznesa inkubatori

• Biznesa asociācijas 7

1.1. 

Jauni inovatīvāki 

un zināšanām 

bagātāki Centrālā 

Baltijas jūras 

reģiona uzņēmumi

Kopīgi vai 

savstarpēji 

sadarbojošies, 

zināšanām 

bagātāki 

uzņēmumi

1. KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMIKA_1



• Atbalstāmo aktivitāšu piemēri:

• Apmācības, koučings

• Izpratnes veidošana

• Konsultāciju pakalpojumi

• Studentu/skolēnu, pieredzējušu 
uzņēmēju un investoru tīkli

• E-platformu izveide

• Galvenās mērķa grupas

• Skolēni vecumā līdz 18

• Finansējuma saņēmēju veidi:

• Biznesa attīstības organizācijas

• Jauniešu organizācijas

• Izglītības iestādes
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1.2. Jaunieši, kas 

vēlas iesaistīties 

uzņēmējdarbībā

Studentu/skolēnu 

dibināti uzņēmumi
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• Atbalstāmo aktivitāšu piemēri:

• Produktu pielāgošana un izstrāde 
jauniem tirgiem

• Mārketings 

• Procesa attīstīšana

• Tirgus analīze

• Galvenās mērķa grupas

• MVU sadarbībā ar klasteriem

• Finansējuma saņēmēju veidi:

• Klasteri

• Biznesa asociācijas

• Organizācijas, kas atbildīgas par 
tirdzniecību un industriju
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1.3. Lielāks 

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 

uzņēmumu 

eksports uz 

jauniem tirgiem 

Uz jauniem tirgiem 

eksportējošu 

klasteru 

kooperāciju skaits

1. KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMIKA_3



2. ILGTSPĒJĪGA KOPĪGA RESURSU IZMANTOŠANA_1
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2.2. Ilgtspējīgi 
plānotas un 
pārvaldītas 

jūras un 
piekrastes 
teritorijas

Jūras un 
piekrastes 

teritorijas ar 
uzlabotu 

pārvaldību

2.3. Labāka 
pilsētu 

plānošana 
Centrālajā 

Baltijas jūras 
reģionā

Pilsētu 
teritorijas ar 

integrētu 
pilsētu 

pārvaldību

2.4. 
Likvidētas/ 
samazinātas 
barības vielu 
un toksīnu 
ieplūdes 

vietas Baltijas 
jūrā

Samazināts 
barības vielu un 
toksīnu ieplūdes 

daudzums 
Baltijas jūrā

2.1. Dabas un 
kultūras 
resursu 

attīstīšana 
ilgtspējīgos 

tūrisma 
objektos

Ilgtspējīgi 
kopīgi dabas un 

kultūras 
mantojuma 

tūrisma objekti



2. ILGTSPĒJĪGA KOPĪGA RESURSU IZMANTOŠANA_1

ATBALSTĀMO AKTIVITĀŠU PIEMĒRI

• Tūrisma vietu un pakalpojumu izveide

• Ieguldījumi dabas un kultūras resursos

• Kopīgas mārketinga aktivitātes

• Pieredzes apmaiņa un pārvaldības prakses 
ieviešana

• Rokasgrāmatas, vadlīnijas, līgumi

• Elektroniskās platformas

• Degradēto teritoriju atjaunošana un sākotnējais 
plānojums

• Sākotnējās investīcijas
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3. LABI SAVIENOTS REĢIONS_1
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3.2. Esošo mazo 
ostu 

pakalpojumu 
uzlabošana 

tūrisma 
attīstības 

veicināšanai

Centrālā Baltijas 
jūras reģiona mazās 

ostas ar labu 
pakalpojumu līmeni

3.1. Uzlabota 
transporta, 

preču un cilvēku 
plūsma

Pasažieru 
pārvietošanās laika 

samazinājums 

Preču pārvadāšanas 
laika samazinājums



3. LABI SAVIENOTS REĢIONS_2

ATBALSTĀMO AKTIVITĀŠU PIEMĒRI

• Kopīga plānu, rasējumu un risinājumu izstrāde 

• Sākotnējās investīcijas CO2 emisijas 
samazināšanai 

• Investīcijas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu plānošanā

• Mārketinga pasākumu attīstīšana 

• Pētījumi

• Ieguldījumi ostu infrastruktūras attīstībā
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4. KVALIFICĒTS UN SOCIĀLI IEKĻAUJOŠS REĢIONS_1
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4.2. Līdzīgas 
profesionālās 
izglītības un 

mācību 
programmas 
Centrālajā 

Baltijas jūras 
reģionā

Līdzīgas 
profesionālās un 

mācību 
programmas

4.1. Vairāk 
cilvēku gūst 
labumu no 
spēcīgākas 

Centrālā Baltijas 
jūras reģiona 
sabiedrības

Uzlabotas 
kopienas



4. KVALIFICĒTS UN SOCIĀLI IEKĻAUJOŠS REĢIONS_2  

ATBALSTĀMO AKTIVITĀŠU PIEMĒRI

• Kopīgas apmācību programmas

• Kopīgi semināri, pieredzes apmaiņas braucieni

• Tīklu attīstība

• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu 
izstrāde un radīšana, lai tādējādi veicinātu problēmu 
risināšanu

• Kopīgas darbības jaunu mācību programmu izveidē un 
esošo mācību programmu uzlabošanā

• Kopīgas izpētes

• Tālmācību un elektronisko apmācību platformu 
izstrāde un izveide
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Projekta sagatavošana un iesniegšana

• Projekta idejas «testēšana»

IDEJAS FORMA - www.centralbaltic.eu

• Projekta pieteikuma iesniegšana

elektroniski - eMS
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http://www.centralbaltic.eu/


Otrais konkurss

• 2015.gada 24.augusts-23.oktobris

• Semināri projektu iesniedzējiem:
• 2.septembris – Stokholma

• 9.septembris – Tallina (online tiešraide)

Ieviešana:

•Mazie projekti – no 2016.gada februāra

• Regulārie projekti – no 2016.gada jūlija



Informācija par programmu

• www.centralbaltic.eu

• Facebook – “centralbaltic”

• Twitter – “CentralBaltic”

• aktualitātes e-pastā/mailing list
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Kontaktpunkts Latvijā:

Līga Djačenko

Peldu 26/28, 5.stāvs, Rīga, LV-1494

e-pasts: liga.djacenko@varam.gov.lv

tālr. 66016588, mob.tel. 2 838 29 63

http://www.centralbaltic.eu/
mailto:liga.djacenko@varam.gov.lv


Uz sadarbību!

www.centralbaltic.eu

CentralBaltic

Central Baltic Programme

http://www.centralbaltic.eu/

