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PROGRAMMAS TERITORIJA

IGAUNIJA: 
Dienvidigaunija (Lõuna-Eesti )

Rietumigaunija (Lääne-Eesti)

LATVIJA: 
Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme



35.4 miljoni eiro

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds 

ERAF
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FINANSĒJUMS
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I. AKTĪVA UN PIEVILCĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE II. TĪRA UN AUGSTVĒRTĪGA DZĪVES VIDE

III. LABĀKS OSTU TĪKLS IV. INTEGRĒTS DARBA TIRGUS

PRIORITĀRIE VIRZIENI



FINANSĒJUMA SADALĪJUMS
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Uzņēmējdarbība
11,4 MEUR

Tūrisms
(dabas un kultūras 

mantojums)
5,7 MEUR (~16 %)

Vide
3 MEUR (~9 %)

Ūdens resursi
2 MEUR (~6 %)

Mazās ostas
9,3 MEUR 

(~26%)

Darbaspēka kustība
4 MEUR
(~11%)

(~32%)



PROGRAMMAS MĒRĶI, 
REZULTATĪVIE UN 

IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI

Katras prioritātes fokusu nosaka trīs pamatelementi:

Konkrētais mērķis

Rezultatīvais/ie rādītājs/i (result indicator)

 Iznākuma rādītājs/i (output indicator)

Kopsavilkuma tabula ar visiem rādītājiem: 
www.estlat.eu Programme 2014-2020  Summary 

table with indicators and finances
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http://www.estlat.eu/
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1. PRIORITĀTE 
Aktīva un pievilcīga 
uzņēmējdarbības vide 

Mērķis 1.1. 
Paaugstināta starptautiskā uzņēmējdarbības 
aktivitāte reģionā

2 MEUR

Mērķis 1.2. 
Vairāk kopīgi attīstītu produktu un pakalpojumu 
programmas teritorijā 

9,4 MEUR



PROGRAMMAS 
REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
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14 %

19 %

53 %

59 %
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1.1. Uzņēmēju un jauno uzņēmumu skaits reģionā, kas
ir gatavi pārrobežu sadarbībai

1.2. Uzņēmēju skaits, kas veic kopīga produkta vai
pakalpojuma izstrādi



MĒRĶIS 1.1.

Paaugstināta starptautiskā 
uzņēmējdarbības 
aktivitāte reģionā

2 MEUR
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ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES
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• Pasākumi un atbalsta sistēmas, kas sekmē sadarbību un informācijas 
apmaiņu starp Latvijas un Igaunijas uzņēmējiem, tai skaitā  -
apmācības, semināri, pieredzes nodošana biznesa uzsākšanai 
(mentorings), izaugsmes treniņi (koučings) un konsultācijas

• Pasākumi, kas atbalsta kopīgu dalību starptautiskos sadarbības tīklos, 
piemēram, izstādēs, starptautiskos kontaktu veidošanas pasākumos un 
informācijas rīku izveidē

• Pasākumi, kas veicina uzņēmējdarbības garu un sekmē jaunu 
uzņēmumu veidošanu, kas ir ieinteresēti pārrobežu sadarbībā



IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI

• Dalībnieki projektu pasākumos, izņemot vadības sanāksmes: 

500  dalībnieki

• Kopīgi organizēti pasākumi, izņemot vadības sanāksmes : 

30 pasākumi
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!!!!!!? ?????!



MĒRĶIS 1.2.

Vairāk kopīgi attīstītu 
produktu un pakalpojumu 

programmas teritorijā

9,4 MEUR
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• MVU sistemātisku un ilgtermiņa attīstības pasākumu 
īstenošana, tostarp kopīgu produktu un pakalpojumu izstrāde, 
kopīgas mārketinga aktivitātes, kapacitātes palielināšanas 
iniciatīvas, konsultācijas, apmācības u.c. 

• Sadarbības uzlabošana starp MVU, pētniecības un izglītības 
institūcijām, un publiskā sektora atbalsta struktūrām; 
inovācijas procesu atbalsts 
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ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES



• Sadarbībā izveidoti kopīgi produkti un pakalpojumi: 12  

Investīcijas tieši atbalsta kopīga produkta un/vai pakalpojuma attīstību! 

• Kopīgi mārketinga pasākumi: 12   

  

• Uzņēmumi, kas iesaistīti kapacitātes palielināšanas pasākumos: 
80 uzņēmumi     

14

IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI
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Mērķis 2.1. 
Daudzveidīgāka un 
ilgtspējīgāka dabas 
un kultūras mantojuma 
izmantošana

5,7 MEUR

2. PRIORITĀTE 
Tīra un augstvērtīga 
dzīves vide 



• Uz dabas un kultūras mantojumu balstītu, ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu tūrisma produktu un pakalpojumu izveide

• Dabas un kultūras mantojuma objektu, kuri ir kopīgo tūrisma 
produktu vai pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa, 
uzlabošana

• Izveidoto tūrisma produktu un pakalpojumu mārketings
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ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES
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2. PRIORITĀTE 
Tīra un augstvērtīga 
dzīves vide 

Mērķis 2.2. 
Lielāka sabiedrības informētība par 
enerģijas taupīšanu, atkritumu 
šķirošanu un lietu atkārtotu 
izmantošanu, efektīvāka kopīgo 
ūdens resursu pārvaldība

5,0 MEUR



• Pasākumi, kas palielina sabiedrības informētību par 
nepieciešamību taupīt enerģiju, šķirot atkritumus un atkārtoti 
izmantot lietas, ieskaitot publiskās kampaņas, praktiskus 
seminārus, informācijas rīku izveidi u.c. 

• Sadarbības intensitāti paaugstinoši pasākumi starp 
atbilstošām institūcijām*, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku 
kopīgo ūdens resursu (Gaujas/Koivas upes baseins vai jūras un 
piekrastes zonas programmas teritorijā) izmantošanu un 
aizsardzību

• Koordinētas pārrobežu rīcības vides avāriju gadījumā Rīgas 
jūras līcī, nodrošinot efektīvu atbalstu piesārņojuma 
novēršanai

*saraksts ar institūcijām www.estlat.eu
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ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES

http://www.estlat.eu/


1. Projektu ir kopīgi jāizstrādā, jāraksta un jāplāno, 
piedaloties partneriem no abām robežas pusēm.

2. Projektu jāīsteno vienotā sadarbībā, nevis kā divas 
paralēlas darbības katrā robežas pusē.

3. Projekta īstenotāju komandā jābūt iesaistītiem 
dalībniekiem gan no Igaunijas, gan no Latvijas.

4. Visiem partneriem jādod savs ieguldījums projektā 
finansiāli vai natūrā. 
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KOPĪGA PROJEKTA 
PAMATPRINCIPI



• www.estlat.eu Partner Search 

• Interneta resursi

• Konsultācijas, ieteikumi no programmas 
apvienotā sekretariāta
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PARTNERU 
MEKLĒŠANA

http://www.estlat.eu/


1. Vismaz viens partneris no Igaunijas un viens partneris no Latvijas, 
kuri ir oficiāli reģistrēti programmas teritorijā

2. Visa veida atbalsta saņēmēji, tai skaitā MVU 
Mērķim 1.2. – vismaz divi uzņēmumi vai uzņēmēju asociācijas (viens 
MVU no Igaunijas, viens – no Latvijas)

3. Maksimālais granta lielums:

Mērķis 1.1.: 500 000 eiro

Mērķis 1.2.: 1 000 000 eiro

Mērķis 2.1.: 1 000 000 eiro

Mērķis 2.2.: 500 000 eiro 
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NOTEIKUMI



4. Programmas finansējums līdz 85% 

5. Valsts atbalsta noteikumi: 

 līdz 200 000 eiro (de minimis), atbalsts 85% 

 vairāk par 200 000 eiro, atbalsts 50-80%

6. Projekta sagatavošanas izmaksas: 

 5 000 EUR (fiksēta summa) UN

 Izmaksas, kas saistītas ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu 
būvniecībai projekta ietvaros

22

NOTEIKUMI



7. Administratīvie izdevumi:
15% no attiecināmām personāla izmaksām (fiksēta likme) 

8. Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem

9.Projekta pieteikšana (angļu valodā):

 Projekta idejas iesniegšana
→ izvērtēšana→ rekomendācija
IDEJAS FORMA pieejama - www.estlat.eu

 Pieteikuma iesniegšana 
→ izvērtēšana (sekretariāts, eksperti) → uzraudzības komitejas 
lēmums
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NOTEIKUMI

http://www.estlat.eu/


Tehniskā atbilstība:

• Pamatprasības: partnerība, budžeta limiti, projekta ilgums, 
aktivitāšu sasaiste ar programmas iznākuma rādītājiem

Idejas kvalitāte:

• Satura atbilstība izvēlētajiem mērķiem, iznākuma un 
rezultatīvajiem rādītājiem;

• Pārrobežu sadarbības pienesums, pievienotā vērtība;

• Budžeta atbilstība plānotajām aktivitātēm, iznākuma 
rādītājiem; budžeta sabalansētība starp abām valstīm;

• Partnerības nozīmība.
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PROJEKTA IDEJAS 
IZVĒRTĒŠANA
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PROJEKTA PIETEIKŠANA

Projekta 
idejas 

iesniegšana

2015. gada 
rudens

Atbilde no 
Apvienotā 

sekretariāta

9 nedēļu laikā
pēc idejas 

iesniegšanas 

Projekta 
pieteikuma 
iesniegšana

2016. gada 
sākums



Apvienotais sekretariāts
Igaunijas – Latvijas programma

Sõbra 56, Tartu, Igaunija

Laura Lulle 
Programmas konsultante

laura.lulle@estlat.eu
+ 372 7377233, + 372 55691070

Informācijas un konsultāciju punkts Rīgā
Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Ausekļa iela 14 – 8 (5. stāvā)

Vineta Šnore
Programmas konsultante
vineta.snore@estlat.eu

+ 371 67350647; + 371 29274310
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PALDIES!

www.estlat.eu

mailto:laura.lulle@estlat.eu
mailto:vineta.snore@e

