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Saīsinājumi
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-

Veselības ministrija
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1. Ievads
Elektroniskā rokasgrāmata izstrādāta pēc Ropažu novada domes pasūtījuma saskaņā ar noslēgto
līgumu par elektroniskās rokasgrāmatas finanšu avotu monitoringā izstrādi ESF apakšaktivitātes
„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta „Ropažu novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/100/105)
ietvaros un tajā iekļautajām tehniskās specifikācijas prasībām.
Rokasgrāmata izstrādāta ar mērķi izvērtēt ES finanšu palīdzības instrumentu un programmu
izmantošanu Ropažu novada attīstībai.
Rokasgrāmatas sagatavošanas ietvaros tika izvērtētas ES finanšu palīdzības instrumentu un
programmu izmantošanas iespējas papildus līdzfinansējuma saņemšanai Ropažu pašvaldības vai to
padotībā esošo iestāžu plānoto un jaunu projektu attīstībai, t.sk. tika vērtēti finanšu palīdzības
instrumentu un programmu nosacījumi un atbilstība Ropažu novada attīstības programmas 2013. –
2019.gadam noteikto mērķu sasniegšanai. Rokasgrāmatā iekļauti tikai tie ES finanšu palīdzības
instrumenti un saistītās programmas, kurās tiek plānoti uzsaukumi un pastāv iespēja sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu pēc 2013.gada 1.jūnija.
Situācijas analīze par ES finanšu palīdzības instrumentu un programmu izmantošanas iespējām veikta
pamatojoties uz Ropažu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam noteikto mērķu,
prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu sasniegšanu, kā arī izmantojot publiski pieejamo informāciju
par dažādiem ES finanšu palīdzības instrumentiem un programmām.
Pētījums veikts no 2013.gada 27.aprīļa līdz 2013.gada 5.jūlijam.
Šī elektroniskā rokasgrāmata finanšu avotu monitoringā ir veidota ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu
atbalstu. Par elektroniskās rokasgrāmatas finanšu avotu monitoringā saturu atbild SIA „Baltijas
Konsultācijas”.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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2. Metodoloģija
Analīzē iekļauti tikai tie ES dalībvalstīm domāti ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un
programmas, kuru ietvaros finansējums tiek piešķirts mērķa grupām un atbalsta saņēmējiem, kas
atbilst Ropažu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam minētajiem prioritārajiem mērķiem,
noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumu sasniegšanai, un kuru ietvaros plānoti uzsaukumi un
pastāv iespēja sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu pēc 2013.gada 1.jūnija.
Rokasgrāmatas izstrādes gaitā analizēti ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un
programmas atbalsta piesaistei laika posmā no 2013.gada 1 jūnija līdz 2019.gadam, tai skaitā:
-

aktuālās finansējuma atbalsta programmas un finanšu palīdzības instrumenti, par kuriem ir
pieejama informācija par projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem un termiņiem;

-

finansējuma atbalsta programmas un finanšu palīdzības instrumenti, kuros potenciāli ir
plānots izsludināt projektu pieņemšanu (esošā perioda ietvaros), bet precīza informācija par
projektu izstrādes un iesniegšanas nosacījumiem uz rokasgrāmatas izstrādes brīdi nav
pieejama;

-

jaunās ES politikas un iniciatīvas 2014. – 2020.gadam periodam, kurās tiek plānots izsludināt
projektu pieņemšanu sākot ar 2014.gadu, bet precīza informācija gan par iesniegšanas
nosacījumiem un apmēriem, gan atlases periodu un ciklu nav zināma.

Rokasgrāmatas izstrādes ietvaros autori veica plašu analītisku darbu, izpētot primāros informācijas
avotus (interneta vietnes) un gūstot plašu pārskatu par ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un
programmu pieejamību tieši Latvijai. Iegūtā informācija tika analizēta un kategorizēta atbilstoši
iepriekš noteiktajiem parametriem un, pielietojot dedukcijas metodi, tika atlasīti tikai tie ārvalstu
finanšu palīdzības instrumenti un programmas, kas atbilst iepriekš noteiktajiem kritērijiem:
-

atbalsts pieejams Latvijai kā vienai no ES dalībvalstīm;

-

finansējuma saņēmējs var būt pašvaldība, pašvaldības iestāde, vai cits subjekts, kas dotu tiešu
un/vai netiešu labumu Ropažu novadam atbilstoši Ropažu novada attīstības programmā
2013. – 2019.gadā minētajiem prioritārajiem mērķiem;

-

ārvalstu finanšu palīdzības instruments vai programma ir vai būs pieejama tuvākā nākotnē.

Ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas sagrupētas, ņemot vērā 2 atsevišķus
dalījumus:
-

atbilstība kādai no četrām Ropažu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadā
minētajām vidēja termiņa prioritātēm (VTP) un tās ietvaros atbalstāmajām nozarēm*:
o

VTP1 „Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls” (izglītība, sports, kultūra,
sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi);

o

VTP2 „Aktīva un pieejama dzīves vide, „Zaļā domāšana”” (Infrastruktūra (t.sk.
komunālā saimniecība) un vide);

o

VTP3 „Sadarbība ekonomikas attīstībai” (uzņēmējdarbība un tūrisms);
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o

VTP4 „Pašvaldības kapacitāte, iedzīvotāju iesaiste un atgriezeniskā saite” (pašvaldību
funkcijas; informācijas pieejamība; saiknes stiprināšana ar sabiedrību iedzīvotāju
iesaiste dažādos procesos).

* ja ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta vai programmas atbalsts tiek sniegts vairākām nozarēm,
tad programma tiek minēta vienu reizi, savukārt pārējās sadalās tiek lietota atsauce.
-

Ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un programmu pieejamība tuvākajā nākotnē:
o

uzsaukums par atbalsta saņemšanu ir publicēts, vai pastāv iespēja, ka 2013.gada
ietvaros tāds varētu tikt uzsaukts;

o

plānotais atbalsts sākot ar 2014.gadu.

Par katru no ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem un programmām informācija sniegta pēc
šādas struktūras:
-

nosaukums;

-

apakšprogramma (ja piemērojams);

-

konkurss / uzsaukums (ja izsludināts);

-

mērķis un virziens;

-

atbalstāmās nozares;

-

attīstības programmā saistītie uzdevumi;

-

atbalsta apjoms;

-

nozīmīgākie atbalsta saņemšanas nosacījumi (t.sk. iespējamais atbalsta saņēmējs);

-

datu avots (t.sk. pieejamie resursi internetā);

-

kontaktinformācija.

Ja kāda no šīm sadaļām nav iekļauta informācijas aprakstā par konkrēto ārvalstu finanšu palīdzības
instrumentu vai programmu, tad attiecīgā informācija uz analīzes veikšanas brīdi nav attiecināma vai
nav nosakāma.
Situācijas analīzei par Ropažu novadam iespējami piesaistāmo finansējumu tika izmantoti dati no
publiski pieejamām datu bāzēm un interneta vietnēm, izmantojot informāciju par dažādiem ārvalstu
finanšu palīdzības instrumentiem un programmām, kā arī Latvijā atbildīgo iestāžu un kontaktcentru
sniegto informāciju. Veicot datu analīzi atbilstoši Ropažu novada attīstības programmā 2013. –
2019.gadam noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, ārvalstu finanšu palīdzības
instrumentiem un programmām projektu īstenošanas nozare noteikta pēc būtības, analizējot
pieejamo informāciju par projektu saturu.
Izskatīto programmu saraksts atrodams 1.pielikumā, savukārt izmantoto avotu saraksts – 2.pielikumā.
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3. Pieejamais un plānotais ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un
programmu atbalsts
3.1. Izglītība, sports, kultūra, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi (VTP1)
3.1.1. Pieejamie un/vai plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas 2013.gadā
NOSAUKUMS
APAKŠPROGRAMMA

ES Mūžizglītības programma
Comenius programma
Programma ir būtiska ikvienam iesaistītajam skolas izglītībā: galvenokārt
skolēniem un skolotājiem, bet arī vietējām varas iestādēm, vecāku
asociāciju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, skolotāju apmācību
institūtiem un universitātēm.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

NOZARE

Comenius piedāvā jauniešiem un izglītības personālam daudzveidīgu
iespēju klāstu, lai augtu gan profesionālā, gan personīgā līmenī, lai tiktos ar
vienaudžiem un kolēģiem no visas Eiropas un kopā nodibinātu ilgstošu
sadarbību, kas, vienlaikus palīdzot viņiem kopā augt uz kopīgiem mērķiem
un pamatiem, veicinātu izpratni vienam par otra kultūru un vērtībām.
Izglītība, kultūra, sociālā joma, pašvaldību funkcijas

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI



U1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu



U2 Attīstīt vispārējās izglītības resursus

Kopējais budžets ES Mūžizglītības programmai 2007.-2013.gadam ir ~ 7
miljardi EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada dome un tās pakļautībā esošās izglītības
iestādes; papildus programmā var iesaistīties audzēkņi, skolēni un
pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām,
profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie skolotāji,
skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji.
Darba valoda: Latviešu valoda

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

1. profesionālās pilnveides projektiem: 17.09.2013
2.

vizītēm pie partneriem: pēc izglītības programmas 2014.-2020.g.
izsludināšanas, bet ne ātrāk kā no 01.07.2013

VIAA mājas lapa:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/par_come
nius/
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EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājas lapa:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
ANGĻU
VALODĀ

EK oficiālā mājaslapa:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/comenius_en.htm
kontaktpunkts Latvijā: VIAA

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS
APAKŠPROGRAMMA

Kontaktpersona: Baiba Sermuliņa, VIAA ES Mūžizglītības programmas
departaments; Tālr: 67814329, e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv

ES Mūžizglītības programma
Leonardo da Vinci programma
Programmas mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un
veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

NOZARE
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī,
paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt
vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas
atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un
programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus
informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus.
Izglītība, kultūra, sociālā joma, pašvaldību funkcijas


U1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu



U2 Attīstīt vispārējās izglītības resursus

Kopējais budžets ES Mūžizglītības programmai 2007.-2013.gadam ir ~ 7
miljardi EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada teritorijā esošas valsts iestādes, kas
saistītas ar profesionālo izglītību; Ropažu novada dome un tās pakļautībā
esošas iestādes; komersanti
Darba valoda: Latviešu valoda
Projektu īstenošanā nepieciešams piesaistīt sadarbības partnerus no citām
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programmas dalībvalstīm
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
LATVIEŠU
VALODĀ
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

sagatavošanas vizītes – projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem
iesniedzami vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera
VIAA mājas lapa:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/
par_programmu/
EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras mājas lapa:

ANGĻU
VALODĀ

http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php
EK oficiālā mājaslapa:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
kontaktpunkts Latvijā: VIAA

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS
APAKŠPROGRAMMA

Kontaktpersona: Baiba Kārkliņa, VIAA ES Mūžizglītības programmas
departaments; Tālr: 67830834, e-pasts: baiba.karklina@viaa.gov.lv

ES Mūžizglītības programma
Grundtvig
Grundtvig programmas mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības pieejamību
un piedāvājumu, kā arī jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo
mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

NOZARE
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

Grundtvig programmā ir septiņas decentralizētās aktivitātes- mācību
partnerības; darbnīcas; senioru brīvprātīgā darba projekti; sagatavošanas
vizītes; pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide; pieaugušo
izglītības personāla vizītes un apmaiņas braucieni; asistentūra.
Izglītība, kultūra, sociālā joma, pašvaldību funkcijas


U1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu



U2 Attīstīt vispārējās izglītības resursus

ATBALSTA APJOMS

Kopējais budžets ES Mūžizglītības programmai 2007.-2013.gadam ir ~ 7
miljardi EUR

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA

Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada teritorijā esošas iestādes un
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SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā; Ropažu novada
teritorijā esošie pieaugušo izglītības darbinieki, pieaugušo skolotāji un citi
minēto iestāžu vai organizāciju darbinieki
Darba valoda: Latviešu valoda
Projektu īstenošanā nepieciešams piesaistīt sadarbības partnerus no citām
programmas dalībvalstīm

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

LATVIEŠU
VALODĀ

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

Sagatavošanas vizītes: projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem
iesniedzami no 01.07.2013 un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie
partnera
VIAA mājas lapa:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grun
dtvig/
EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājas lapa:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php

ANGĻU
VALODĀ

EK oficiālā mājaslapa:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/grundtvig_en.htm
kontaktpunkts Latvijā: VIAA

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktpersona: Linards Deidulis, VIAA ES Mūžizglītības programmas
departaments; Tālr: 67830840, e-pasts: linards.deidulis@viaa.gov.lv

NOSAUKUMS

ES Lauku attīstības programma (ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai)

KONKURSI / UZSAUKUMI

Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā un lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

MĒRĶIS UN VIRZIENS

Atbalstīt vietējo novadu izstrādātās attīstības stratēģijās noteiktās rīcības,
novirzot finansējumu caur vietējām biedrībām vai nodibinājumiem.
Ropažu novadā - biedrība „Ropažu partnerība”

NOZARE

Izglītība,

kultūra,

uzņēmējdarbības

veicināšana,

infrastruktūras
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sakārtošana, pašvaldību funkcijas
Lielākā daļa no Ropažu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam
noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, kuri saistīti:

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

-

ar vietējās teritorijas, t.sk. kultūrvēsturiskās vides, sakārtošanu;

-

esošo sociālo, publisko un sadzīves pakalpojumu dažādošanu un
pilnveidošanu;

-

atbalstam vietējās teritorijas iedzīvotāju aktivitātēm un iniciatīvām
(sporta, kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izklaides jomā);

-

atbalstam vietējās teritorijas iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai;

-

atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei.

Plānotais kopējais finansējums līdz 2013.gada beigām: 16,5 milj. LVL
(biedrībai „Ropažu partnerība” – 123,5 tūkst. LVL)
LAD mājaslapa:
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmaspasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategijuistenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dziveskvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanasteritorija/pieteiksanas-noderiga-informacija/pieteiksanas-termini/
Biedrības „Ropažu partnerība” vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns
2009.g. – 2013.g:
http://www.lad.gov.lv/files/ropazi_052013_elfla_rp.doc
kontaktpunkts Latvijā: LAD

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

Kontaktpersona: projekta koordinators: Santa Ezertēva, tel. 29197609,
santa.ezerteva@inbox.lv

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ) un Norvēģijas
finanšu instruments (NFI)
EEZ un NFI mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ
ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un
saņēmējvalsti.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

Finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi
nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku
atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku finansējuma ietekmi
prioritārajās jomās. Finansējums Latvijai būs jākontraktē programmu
līgumos līdz 2014.gada 30.aprīlim, paredzot iespēju apstiprināto
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programmu īstenošanu pabeigt līdz 2017.gada 30.aprīlim.

KONKURSI /
UZSAUKUMI

NOZARE

-

NVO projektu programma;

-

Emisiju samazināšanas tehnoloģijas, tai skaitā atjaunojamā
enerģija un ilgtspējīgas ēkas, kā arī tehnoloģiju attīstība;

-

Kapacitātes stiprināšana pētniecības jomā un pasākumi, lai
uzlabotu sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un to sekām;

-

Kultūras mantojuma, jo īpaši koka un jūgendstila arhitektūras
saglabāšana;

-

Kultūras apmaiņa;

-

Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā

Izglītība, kultūra, uzņēmējdarbības
pašvaldību funkcijas

veicināšana,

„zaļā

domāšana”,

Lielākā daļa no Ropažu novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam
noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, kuri saistīti ar:
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

-

Apkārtējās vides un infrastruktūras sakārtošanu;

-

Kultūras mantojumu saglabāšanu;

-

Sociālajām aktivitātēm un nodarbinātības jautājumiem.

EEZ kopējais programmu finansējums: 22,5 miljoni LVL
ATBALSTA APJOMS

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

NFI kopējais programmu finansējums: 24,96 miljoni LVL
Atbalsta saņēmēji: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; Ropažu novadā reģistrētās
NVO
Darba valoda: latviešu valoda

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

KONTAKTINFORMĀCIJA

Visām minētajām programmām atlase paredzēta 2013.gada 3.ceturksnī
EEZ un NFI mājaslapa:
http://www.eeagrants.lv/
Programmu atbildīgo darbinieku kontaktinformācija http://www.eeagrants.lv/?id=25
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NOSAUKUMS

NORDPLUS ietvarprogramma
Programma mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu izglītības sistēmās. NORDPLUS programmas aktivitātes
balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības
iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina
zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.
Ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas:

MĒRĶIS UN VIRZIENS

-

NORDPLUS Jauniešu izglītības programma;

-

NORDPLUS Augstākās izglītības programma;

-

NORDPLUS Pieaugušo izglītības programma;

-

NORDPLUS Horizontālā programma.

NORDPLUS programmas mērķi:

KONKURSI /
UZSAUKUMI
NOZARE

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS
NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

-

veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;

-

sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;

-

atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju
izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas
prakses piemēriem;

-

stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un
Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.

Lai arī šobrīd nav aktīvu uzsaukumu, sagaidāms ka drīzumā atkal tiks
publicēti jauni konkursi.
Izglītība, pašvaldību funkcijas


U1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu



U2 Attīstīt vispārējās izglītības resursus



U3 Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājumu



U4 Veicināt radošās un tehniskās jaunrades attīstību

Kopējais budžets aptuveni 9 milj. EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu izglītības iestādes un citas institūcijas, kas
īsteno mūžizglītības aktivitātes
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Darba valoda: Latviešu valoda
Programmas finansējumu piešķir aktivitātēm, kuras norisinās kādā no
programmas dalībvalstīm un kuras īsteno programmas dalībvalstu
pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā, ja tas ir lietderīgi tīklojumam vai
projekta partneriem, aktivitāšu īstenošanā var piedalīties dalībnieki no
citām valstīm.

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

ANGĻU
VALODĀ

VIAA mājas lapa:
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/par_nordplus
NORDPLUS oficiālā mājaslapa:
http://www.nordplusonline.org/
kontaktpunkts Latvijā: VIAA
Par Jauniešu izglītības programmu un Pieaugušo izglītības programmu:

KONTAKTINFORMĀCIJA

Liene Gailīte; Tālr.67785424 E-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv
Par Augstākās izglītības programmu, Horizontālo programmu un
Ziemeļvalstu valodu programmu:
Larisa Vaļte; Tālr: 67785469 E-pasts: nordplus@viaa.gov.lv

3.1.2. Plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas sākot ar 2014.gadu

NOSAUKUMS

ES programma Radošā Eiropa 2014.g. – 2020.gadam

2013. gadā noslēdzas ES atbalsta programmas „Kultūra” un „Eiropa pilsoņiem”, kuru ietvaros kultūras
darbiniekiem bija iespēja īstenot valsts un Eiropas līmeņa projektus. Noslēdzoties programmai
„Kultūra”, jaunajā periodā tiks īstenota programma „Radošā Eiropa”, kuras akcents tiks likts uz
kultūras un radošo industriju nozīmi ekonomikas izaugsmes, darba tirgus, inovāciju sekmēšanā,
veicinot kultūras sektora konkurētspēju. Programmā „Radošā Eiropa” ir plānots apvienot
programmas, kuras līdz šim ir bijušas nošķirtas – „Kultūra”, „MEDIA” un „MEDIA Mundus”, kuras
pārstāv kultūru, kino un audiovizuālo sektoru. Tā kā šobrīd turpinās diskusijas par jaunā ES daudzgadu
budžeta sadalījumu, informācija par pieejamo finansējumu un projektu iesniegšanas termiņiem tiks
paziņota turpmāko mēnešu laikā.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Kultūra, sabiedrība, sociālā joma, pašvaldību funkcijas
Sākot ar 2014.gadu (provizoriski gada otro pusi)
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Sekot līdzi jaunumiem var ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājaslapā:
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.ccplatvia.lv/int.php
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

e-pasts: kkp@kkplatvija.lv

ES programma Eiropa Pilsoņiem 2014.g. – 2020.gadam

2014. gadā sāksies jaunais programmas „Eiropa pilsoņiem” periods. Galvenais nākamā perioda
programmas mērķis ir stiprināt vēsturisko piemiņu un uzlabot pilsoniskās sabiedrības līdzdalības
kapacitāti ES līmenī. Tādējādi programma sekmēs pilsoniskās sabiedrības organizāciju attīstību, aktīvi
iesaistot pilsoņus ES demokrātiskajā dzīvē.
Nākotnes programmas īpašie mērķi ietver:
-

veicināt debates, pārdomas un sadarbības tīklu veidošanu par ES vēsturisko piemiņu, vēsturi,
identitāti un kopējiem mērķiem;

-

attīstīt pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicināt sabiedrisko
līdzdalību, kā arī brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Jaunās programmas „Eiropa pilsoņiem” priekšlikums angļu valodā:
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1383_en.pdf
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

sabiedrība, sociālā joma, pašvaldību funkcijas
Sākot ar 2014.gadu (provizoriski gada otro pusi)
Sekot līdzi jaunumiem var ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājaslapā:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.ccplatvia.lv/int.php
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizensprogramme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA

e-pasts: kkp@kkplatvija.lv
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NOSAUKUMS

ES programma Veselība izaugsmei 2014.g. – 2020.gadam

2013. gadā noslēdzas ES veselības aizsardzības programma, kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot
cilvēku veselību. Jaunā programma turpinās iesākto un palīdzēs ES valstīm efektīvi risināt
ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, ar kurām saskaras to veselības aizsardzības sistēmas, un
ļaus šo valstu iedzīvotājiem ilgāk saglabāt labu veselību.
Lai varētu pielāgoties demogrāfiskajām un sociālajām pārmaiņām un dažādas valstis varētu sniegt
ilgtspējīgākus veselības aprūpes pakalpojumus un veicināt inovāciju šajā jomā, uzlabot sabiedrības
veselību, nodrošināt aizsardzību pret sabiedrības veselības apdraudējumiem, kas nepazīst valstu
robežas, tādiem kā gripas epidēmijas, ir izstrādāta jauna ES programma.
Atbalsts tiks paredzēts tieši un / vai netieši visām veselības aprūpē iesaistītajām Eiropas iestādēm, kā
arī privātām struktūrām, NVO un interešu grupām, kuru mērķis ir tāda veselības aizsardzības politika
un sistēmas, kas var labāk pielāgoties demogrāfiskajām un sociālajām izmaiņām.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Veselības aprūpe
Sākot ar 2014.gadu (provizoriski gada otro pusi)
Veselības ministrijas mājaslapā:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/arvalstu_finansu_palidziba/jaunais_plano
sanas_periods_20122020_projekts/
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_hu.htm

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta darbiniece Inese
Andersone, tālr: 6 7876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv

Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014.g.- 2020.gadam

Ievērojot pēctecības principu, arī 2014. – 2020.gadu plānošanas periodā ir plānots turpināt ES
struktūrfondu mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” programmu ieviešanu:
-

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;
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-

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma;

-

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;

-

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta (EKI) ietvaros;

-

Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (EKI)
ietvaros;

-

Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma; Starpreģionu sadarbības
programma INTERREG VC visai Eiropas Savienības teritorijai;

-

Pilsētvides attīstības programma URBACT III;

-

ESPON programma (Eiropas telpiskās plānošanas uzraudzības tīkls);

-

INTERACT III.

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu
ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu
attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu
attiecīgajā teritoriālajā līmenī.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

KONTAKTINFORMĀCIJA

Izglītība, kultūra, veselība, drošība, uzņēmējdarbības
infrastruktūras sakārtošana, pašvaldību funkcijas

veicināšana,

Sākot ar 2014.gadu (provizoriski gada otro pusi)
VARAM mājaslapa:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884
VARAM oficiālais e-pasts: pasts@varam.gov.lv

Kopējā lauksaimniecības politika un Kopējā zivsaimniecības politika
NOSAUKUMS

2014. – 2020.gadam

2015. gadā noslēgsies Lauku attīstības programma un Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007. – 2013.g.
plānošanas periods. Jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunā plānošanas perioda ieviešanas
uzsākšanas sākot ar 2014.gadu, un EK ir mēģinājusi tuvināties „Eiropa 2020” stratēģijas mērķiem un
būtībai. Tāpat ierosinājumu mērķis ir atbalsta sistēmu sektorā padarīt godīgāku un izlīdzinātāku,
vienlaikus nodrošinot ciešāku lauksamniecības un vides politiku sasaisti.
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Latvijā galvenie rīcības virzieni būs sekojoši:
-

efektīva lauksaimnieciskā ražošana, palielinot tirgus produkcijas īpatsvaru;

-

zeme kā pamatvērtība, katrs zemes ha rada pievienoto vērtību;

-

nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība laukos.

Efektīvas ražošanas galveni nosacījumi:
-

Mērķtiecīgas, pamatotas investīcijas;

-

Pašnodrošinājuma saimniecību nodalīšana no tirgus saimniecībām;

-

Mazo un vidējo zemnieku saimniecību atbalsta programma;

-

Kooperācijas attīstība;

-

Vietējā tirgus stimulēšana;

-

Eksporta veicināšana;

-

Zeme kā būtisks lauksaimniecības resurss - augsnes auglības saglabāšana, atjaunošana un
izmantotās LIZ palielināšana lauksaimniecības produkcijas ražošanai līdz aptuveni 2 milj. ha;

-

Nelauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu attīstība;

-

Lauku infrastruktūras attīstība;

-

LEADER pieeja.

Meža nozares galvenie nosacījumi:
-

Mežsaimniecībai:
o

Paaugstināt meža zemes izmantošanas produktivitāti un rentabilitāti

o

Nodrošināt mērķtiecīgu, uz zināšanām balstītu, zemes izmantošanu

o

Nodrošināt prognozējumu un ilgtspējīgu apaļkoksnes resursu plūsmu vietējai
rūpniecībai

o

Kokrūpniecībai:

o

Nodrošināt Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu konkurētspēju, pieaugot darba spēka
izmaksām

o

Atbalstīt investīcijas tālākapstrādes produktu ražošanā, lai divkāršotu eksporta
produkcijas vērtību

Zivsaimniecības attīstībai galvenie nosacījumi:
Veicināt zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību.
-

Jaunu / uzlabotu produktu, tehnoloģiju, procesu attīstība visos produkcijas piegādes ķēdes
posmos;

-

Veicināt akvakultūras attīstību, koncentrējot atbalstu inovatīvām tehnoloģijām (prioritāte
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recirkulācijas sistēmām);
-

Kooperācijas attīstība;

-

Eksporta un tirgus veicināšana;

-

Izglītība, zinātne, konsultācijas;

-

Darbību dažādošana (dīķsaimniecībām, piekrastes zvejniekiem u.c.).
NOZARE

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Izglītība,
kultūra,
uzņēmējdarbības
sakārtošana, vide, pašvaldību funkcijas

veicināšana,

infrastruktūras

Sākot ar 2014.gadu
Sekot līdzi jaunumiem var ZM mājaslapā:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.zm.gov.lv/?sadala=2203
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

ZM oficiālais e-pasts: zm@zm.gov.lv

Programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas
periodam

2015. gadā noslēgsies ES struktūrfondu (ESF un ERAF) un KF 2007-2013.gada plānošanas periods,
savukārt Latvija ir aktīvi uzsākusi darbu pie nākamā 2014-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas,
ko paredzēts uzsākt jau ar 2014.gada sākumu. Šobrīd ir izstrādāts darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” projekts, kura sagatavošanā izmantoti šādi principi:
-

sasaiste ar ES 2020 un citiem plānošanas dokumentiem;

-

stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi;

-

risinājumi vērsti uz efektīvu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī orientēti uz rezultātiem;

-

prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu
sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas
mērķu sasniegšanu.

Darbības programmas projektā ir noteikti 9 galvenie prioritārie virzieni:
1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
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3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
4. Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs
5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
6. Ilgtspējīga transporta sistēma
7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
9. Pilsētvides attīstība
Zemāk norādītais finanšu plāns ir indikatīvs un var mainīties:

Prioritārais virziens

Kopējais
finansējuma
apjoms, milj.
EUR

Līdzfinan-sējuma
likme, %

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

530,56

61%

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, e-pārvalde un
pakalpojumi

254,89

85%

MVK konkurētspēja

582,62

63%

Energoefektivitāte

742,83

51%

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

356,57

72%

1 595,56

85%

Nodarbinātība, darba spēka mobilitāte un sociālā iekļaušana

623,75

85%

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

587,31

83%

Pilsētvides attīstība

567,14

85%

Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai”

39,73

85%

Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai”

39,73

85%

Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai”

39,73

85%

5 960,44

76%

Ilgtspējīga transporta attīstība

Kopā
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Darbības programmas projekts pieejams ES fondu mājaslapā šeit: http://www.esfondi.lv/upload/1420_gads/FMProg_170713_DP_2vers.doc
NOZARE

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Izglītība,
kultūra,
uzņēmējdarbības
sakārtošana, vide, pašvaldību funkcijas

veicināšana,

infrastruktūras

No 2014.gada (provizoriski nozaru ministrijas sadarbībā ar Finanšu
ministriju ir nekonkrēti minējušas, ka vairākas aktivitātes tiks uzsāktas jau
sākot ar 2014.gada sākumu, lai nodrošinātu būtiskāko esošā plānošanas
perioda aktivitāšu pēctecību arī turpmāk, kā piem. māju siltināšana).
Sekot līdzi jaunumiem var ES fondu mājaslapā:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.esfondi.lv/page.php?id=346
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
Atbildīgā iestāde par plānošana dokumentu izstrādi: Finanšu ministrija

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

Kontaktinformācija jautājumiem un priekšlikumiem atrodama ES fondu
mājaslapā: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1149

ERASMUS visiem 2014.g. – 2020.gadam

2014.gadā sāks darboties EK jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomā 2014. – 2020.gada plānošanas periodam. „ERASMUS visiem” apvienos
vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, u.c.) un aizstās tās ar vienu.
Šobrīd plānotie jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni ir mācību mobilitāte, starpinstitucionālā
sadarbība un politikas izmaiņas. Plānots, ka monoprogrammas pieeja vienkāršos iespējamo
finansējuma saņemšanu organizācijām, kas strādā starpdisciplināri un kuru darbības jomas ietver gan
izglītību, gan apmācības, gan jaunatni un sportu.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
PIEEJAMIE
LATVIEŠU
RESURSI
VALODĀ
INTERNETĀ

Kultūra, izglītība, sabiedrība, sociālā joma, pašvaldību funkcijas
No 2014.gada
Sekot līdzi jaunumiem var VIAA mājaslapā:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_for_all/era
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smus_for_all_about/
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
KONTAKTINFORMĀCIJA

Atbildīgā iestāde par jaunās programmas ieviešanu būs VIAA, e-pasts:
info@viaa.gov.lv

3.2. Infrastruktūra un vide (VTP2)
3.2.1. Pieejamie un/vai plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas 2013.gadā

NOSAUKUMS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP)

KONKURSI /
UZSAUKUMI

Pašlaik nav izsludināti atbilstoši projektu konkursi, tomēr līdz 2013.gada
beigām tiek plānoti vēl vairāki konkursi, kuros, iespējams, sniegtais atbalsts
būtu atbilstošs Ropažu novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam
noteikto mērķu sasniegšanai.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas galvenais mērķis ir palīdzēt
MVU, atbalsta inovāciju pasākumus (ieskaitot eko-inovācijas), nodrošināt
labāku piekļuvi finansējumam un sniegt reģioniem uzņēmējdarbības
atbalsta pakalpojumus. Tā veicina labāku informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju apgūšanu un izmantošanu, palīdz attīstīt informācijas
sabiedrību. Tā veicina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un
energoefektivitāti.
Ietvarprogrammai ir 3 programmas:

NOZARE

ATBALSTA APJOMS
NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

-

Uzņēmējdarbības un inovāciju programma

-

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta
programma

-

Inteliģentās enerģijas - Eiropas programma

infrastruktūras sakārtošana, uzņēmējdarbības veicināšana, pašvaldību
funkcijas
kopējais budžets ir 3621 miljons EUR
Atbalsta saņēmēji: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; Ropažu novadā reģistrētās
NVO; komersanti
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Darba valoda: angļu valoda
Ņemot vērā katra projektu konkursa nosacījumus, atbalsts tiek sniegts ES
mēroga pētniecības pasākumu veikšanai, demonstrācijas pasākumiem, kā
arī projekta administrēšanas pasākumiem.
LATVIEŠU
VALODĀ

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

EK ietvarprogrammas mājaslapa:
http://ec.europa.eu/cip/index_lv.htm
EK ietvarprogrammas mājaslapa:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

ANGĻU
VALODĀ

Uzsaukumu datu bāze:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP&state=op
en#top

NOSAUKUMS

KONKURSI /
UZSAUKUMI

MĒRĶIS UN VIRZIENS

NOZARE

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
-

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
(III kārta)

-

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta)

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos
klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku
energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā,
tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un
ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai).
infrastruktūras sakārtošana, vide, „zaļā domāšana”


U14 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru



U15 Attīstīt namu apsaimniekošanu un dzīvojamo fondu



U22 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

-

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
(III kārta): 13,6 miljoni LVL
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-

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta): 1.1 miljoni LVL

Atbalsta saņēmēji: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; komersanti
Darba valoda: latviešu valoda
-

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
(III kārta): 22.08.2013.

-

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārta): 03.07.2013.

VARAM mājaslapa:
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/
Vides investīciju fonda mājaslapa:
http://www.lvif.gov.lv/?object_id=18819
VARAM, e-pasts: kpfi@varam.gov.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

SIA “Vides Investīciju fonds”, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ) un Norvēģijas
finanšu instruments (NFI)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (11.lp.)

NOSAUKUMS

ES Lauku attīstības programma

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (10.lp.)
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3.2.2. Plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas sākot ar 2014.gadu

NOSAUKUMS

LIFE+ programma 2014.g. – 2020.gadam

2013. gadā noslēdzas LIFE+ programma, kuras mērķis ir veicināt ES dabas un bioloģiskās
daudzveidības politikas un tiesību aktu ieviešanu, tādejādi aizsargāt un uzlabot vidi un klimatu. Jaunā
programma turpinās iesākto un palīdzēs ES valstīm efektīvi risināt ar vides aizsardzību saistītās
problēmas un uzlabot klimatu.
Plānotas vairākas apakšprogrammas: daba un bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņu pasākumi,
vides politika un pārvaldība.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

NOSAUKUMS

Vide
No 2014.gada
EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm

Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014.g.- 2020.gadam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (16.lp.)

NOSAUKUMS

Programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas
periodam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (19.lp.)

Kopējā lauksaimniecības politika un Kopējā zivsaimniecības politika
NOSAUKUMS

2014. – 2020.gadam
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Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (17.lp.)

3.3. Uzņēmējdarbība un tūrisms (VTP3)
3.3.1. Pieejamie un/vai plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas 2013.gadā

NOSAUKUMS
APAKŠPROGRAMMA
KONKURSS / UZSAUKUMS

MĒRĶIS UN VIRZIENS

NOZARE

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP)
Uzņēmējdarbības un inovāciju programma (UIP)
„Erasmus Jaunajiem uzņēmējiem”
Programmas mērķis ir palīdzēt jaunajiem ES uzņēmējiem bagātināt savu
pieredzi uzņēmumos, kurus vada pieredzējuši
uzņēmēji citās ES
dalībvalstīs.
Uzņēmējdarbība, nodarbinātība, sociālā joma


U26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu
darbavietu izveidi



U27 Paplašināt tūrisma piedāvājumu

Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas
apmaiņas laikā (600 -1000 EUR mēnesī atkarībā no valsts).
Atbalsta saņēmējs: Uzņēmumi, organizācijas
Darba valoda: latviešu valoda (angļu valoda,
nosūtītājorganizācijas statusu)

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

ja piesakās uz

Lai pieteiktos programmai ir jāsazinās ar iestādēm, kas Latvijā ir saņēmušas
nosūtītājorganizācijas statusu un jau veiksmīgi palīdz jaunajiem
uzņēmējiem doties pieredzas apmaiņā. Šobrīd tās ir Lietišķo Sieviešu
Apvienība un Biedrība „Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”.
Savukārt pieredzējuši Latvijas uzņēmēji tiek aicināti pie sevis uzņemt
jaunos uzņēmējus no citām Eiropas Savienības valstīm, lai gūtu
starptautisku pieredzi un iespējams atrastu jaunus biznesa partnerus.
Projektus var iesniegt arī organizācija (konsorcijā ar citām ES dalībvalstu
organizācijām), kas vēlas kļūt par nosūtītājorganizāciju un piedāvāt biznesa
iesācējiem doties 1–6 mēnešus ilgos apmaiņas braucienos pie
pieredzējušiem uzņēmējiem.
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ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
LATVIEŠU
VALODĀ

09.07.2013. (pieteikšanās uz nosūtītājorganizācijas statusu)
ERASMUS mājas lapa latviešu valodā:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=lv
ERASMUS mājas lapa:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
ANGĻU
VALODĀ

Uzsaukuma nosūtītājorganizācijas statusam publikācija un saistītā
informācija:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentif
ier=63-G-ENT-CIP-13-EN01C011&specificProgram=EIPhttp://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/fp7_calls#top
Jaunajiem uzņēmējiem:
Biedrība „Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”;
Kontaktpersona: Zane Zeibote; Tel.+371 29417214;
e-pasts: z.zeibote@gmail.com

KONTAKTINFORMĀCIJA

Lietišķo Sieviešu Apvienība;
Kontaktpersona:
irinap@inbox.lv

Irina

Petersone;

Tel.+371

29340578’E-pasts:

Kontaktinformācija attiecībā uz jautājumiem par projektu konkursu uz
nosūtītājorganizācijas statusa saņemšanu:
entr-erasmus-call@ec.europa.eu

NOSAUKUMS

MĒRĶIS UN VIRZIENS

ES programma „Jaunatne darbībā”
Programmas mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu
vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā.
* Jauni uzsaukumi tiek publicēti vidēji reizi ceturksnī

NOZARE
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

Uzņēmējdarbība, nodarbinātība, sociālā joma


U26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu
darbavietu izveidi

27

ATBALSTA APJOMS

Kopējais budžetu 2007.-2013.gadam ir apmēram 885 miljoni EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; komersanti, kas organizē
pasākumu jaunatnes, sporta vai kultūras jomā; Ropažu novadā reģistrētās
NVO; jauniešu nereģistrētas interešu grupas;
Darba valoda: latviešu valoda (angļu valoda,
nosūtītājorganizācijas statusu)

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

ja piesakās uz

Lai pieteiktos programmai ir jāsazinās ar iestādēm, kas Latvijā ir saņēmušas
nosūtītājorganizācijas statusu un jau veiksmīgi palīdz jaunajiem
uzņēmējiem doties pieredzas apmaiņā. Šobrīd tās ir Lietišķo Sieviešu
Apvienība un Biedrība „Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”.
Savukārt pieredzējuši Latvijas uzņēmēji tiek aicināti pie sevis uzņemt
jaunos uzņēmējus no citām Eiropas Savienības valstīm, lai gūtu
starptautisku pieredzi un iespējams atrastu jaunus biznesa partnerus.
Projektus var iesniegt arī organizācija (konsorcijā ar citām ES dalībvalstu
organizācijām), kas vēlas kļūt par nosūtītājorganizāciju un piedāvāt biznesa
iesācējiem doties 1–6 mēnešus ilgos apmaiņas braucienos pie
pieredzējušiem uzņēmējiem.

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
LATVIEŠU
VALODĀ

09.07.2013. (pieteikšanās uz nosūtītājorganizācijas statusu)
ERASMUS mājas lapa:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=lv
ERASMUS mājas lapa:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
ANGĻU
VALODĀ

Uzsaukuma nosūtītājorganizācijas statusam publikācija un saistītā
informācija:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentif
ier=63-G-ENT-CIP-13-EN01C011&specificProgram=EIPhttp://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/fp7_calls#top
Jaunajiem uzņēmējiem:
Biedrība „Baltijas jūras reģiona klasteru eksperti”;

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktpersona: Zane Zeibote; Tel.+371 29417214;
e-pasts: z.zeibote@gmail.com
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Lietišķo Sieviešu Apvienība;
Kontaktpersona:
irinap@inbox.lv

Irina

Petersone;

Tel.+371

29340578’E-pasts:

Kontaktinformācija attiecībā uz jautājumiem par projektu konkursu uz
nosūtītājorganizācijas statusa saņemšanu:
entr-erasmus-call@ec.europa.eu

NOSAUKUMS

ES Lauku attīstības programma

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (10.lp.)

NOSAUKUMS

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ) un Norvēģijas
finanšu instruments (NFI)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (11.lp.)

NOSAUKUMS

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.2.1.sadaļā (23.lp.)
3.3.2. Plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas sākot ar 2014.gadu

NOSAUKUMS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma 2014.g. – 2020.gadam
(COSME)

EK ir uzsākusi ES finanšu instrumentu pārskatīšanu nākošajam daudzgadu finanšu ietvaram, kas
sāksies pēc 2013.gada. Viens no šiem instrumentiem ir ES Konkurētspējas un MVU programma
2014.g. – 2020.gadam, kuras ietvaros tiks turpināts esošā periodā Uzņēmējdarbības un inovāciju
programmā iesāktais:
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-

atbalsts MVU;

-

biznesa vides sakārtošana;

-

MVU ilgtspējas nodrošināšana;

-

ES uzņēmumu konkurētspējas celšana;

-

MVU jaunu tirgu atrašana

-

u.c.

Plānotais finansējuma apjoms: 2 500 miljoni EUR.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

NOSAUKUMS

Uzņēmējdarbība, pašvaldību funkcijas
No 2014.gada
Sekot līdzi jaunumiem var EK mājaslapā:
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014.g.- 2020.gadam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (16.lp.)

Kopējā lauksaimniecības politika un Kopējā zivsaimniecības politika
NOSAUKUMS

2014. – 2020.gadam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (17.lp.)

NOSAUKUMS

Programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas
periodam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (19.lp.)
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3.4. Pašvaldību funkcijas un saiknes stiprināšana ar sabiedrību (VTP4)
3.4.1. Pieejamie un/vai plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas 2013.gadā

NOSAUKUMS

ES programma „Eiropa Pilsoņiem”
1. Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās

KONKURSI / UZSAUKUMI

2. Sadraudzības pašvaldību tīklojumi
Programma veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu un līdz ar to arī
iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos Eiropas
integrācijas procesos. Šīs programmas mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju
sadarboties un piedalīties kopīgās aktivitātēs, veidojot arvien saliedētāku
Eiropu, izkopjot Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības,
vēsture un kultūra.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

Programmā ir paredzētas četras darbības (aktivitātes), kas sastāv no
dažādiem pasākumiem un apakšpasākumiem:
1. Darbība. Aktīvi iedzīvotāji Eiropai
2. Darbība. Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā
3. Darbība. Kopīgi Eiropai
4. Darbība. Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā

NOZARE

Izglītība, kultūra, sociālā joma, pašvaldību funkcijas

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI



U29 Celt pašvaldības kapacitāti



U30 Uzlabot novada informatīvo telpu



U31 Stiprināt novada funkcionālās saites un sadarbību ar citām
pašvaldībām

Kopējais budžets 2007.-2013.gadam ir 215 miljoni EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; Ropažu novadā reģistrētās
NVO; iedzīvotāju nereģistrētas interešu grupas.
Darba valoda: Latviešu valoda (vēlams informāciju sagatavot angliski)
Programmas projekti ietver prasību par minimālo nepieciešamo ES
dalībvalstu un partneru skaita iesaistīšanu projektā

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

1. Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās: 02.09.2013
2.

Sadraudzības pašvaldību tīklojumi: 02.09.2013

31

LATVIEŠU
VALODĀ

ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājas lapa:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4
EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājas lapa:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/about_citizenship_en.p
hp
ANGĻU
VALODĀ

EK oficiālā mājaslapa:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
ES programmas ceļvedis:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.
php
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā: KM

KONTAKTINFORMĀCIJA

NOSAUKUMS

KONKURSI / UZSAUKUMI

Kontaktpersona: Andrejs Lukins, KM ES Kultūras kontaktpunkta
konsultants; Tālr:67330289; e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv

Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS
„Darba ņēmēju norīkošana darbā: kā uzlabot administratīvo sadarbību un
pieeju informācijai”
* Jauni uzsaukumi tiek publicēti vidēji reizi 2-3 mēnešos
Šī programmas mērķi ir vērsti uz diskriminācijas apkarošanu, dzimumu
līdztiesību, sociālās atstumtības apkarošanu un nodarbinātību veicinošiem
pasākumiem. Vienlaikus programma ietver jaunu politikas jomu - darba
apstākļi.

MĒRĶIS UN VIRZIENS

Šobrīd izsludinātā konkursa mērķis ir finansēt iniciatīvas, lai uzlabotu
Direktīvas 97/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu
sniegšanas jomā īstenošanu, piemērošanu un izpildi, nosakot 4 aktivitāšu
veidus:
-

valsts pārvaldes darbinieku/sociālo partneru, kas atbild par
administratīvo sadarbību un savstarpēju atbalstu pakalpojumu
nodrošināšanā norīkotiem darbiniekiem, apmaiņas vai apmācību
veicināšana (kopīgas vizītes, inspekcijas, īstermiņa apmācības);

-

valsts pārvaldes darbinieku/sociālo partneru, kas uzrauga atbilstību
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piemērojamo noteikumu izpildei attiecībā uz norīkotiem
darbiniekiem, apmaiņas un/vai labas prakses veicināšana (kopīgas
vizītes, inspekcijas, īstermiņa apmācības);

NOZARE
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
NOTEIKTIE UZDEVUMI

ATBALSTA APJOMS

NOZĪMĪGĀKIE ATBALSTA
SAŅEMŠANAS
NOSACĪJUMI

-

apmaiņas un labas prakses iniciatīvu attiecībā uz informācijas
pieejamību starp valsts pārvaldi un attiecīgiem sociāliem
partneriem, izstrāde un veicināšana, piemēram, datubāzu vai
kopīgas interneta vietnes ar vispārīgu vai specifisku sektora
informāciju par darba nosacījumiem un noteikumiem attiecībā uz
norīkotiem darbiniekiem pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros,
izstrāde un aktualizācija;

-

informācijas un labas prakses apmaiņa (semināri, konferences,
apaļie galdi) un izplatīšana (ziņojumi, rokasgrāmatas, vadlīnijas,
skrejlapas, bukleti, informatīvie paziņojumi, Interneta vietnes).

pašvaldību funkcijas, nodarbinātība, sociālā joma


U29 Celt pašvaldības kapacitāti



U33 Atbalstīt novada nevalstisko sektoru

2013. gada projektu konkursā kopējais indikatīvi pieejamais finansējums ir
2,4 miljoni EUR
Atbalsta saņēmējs: Ropažu novada teritorijā esošās valsts iestādes; Ropažu
novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes; Ropažu novadā reģistrētās
NVO
Darba valoda: angļu valoda

ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

13.09.2013.

EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības izpildaģentūras mājas lapa:

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

LATVIEŠU
VALODĀ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=lv
LM mājaslapa:
http://www.lm.gov.lv/text/598

ANGĻU
VALODĀ

KONTAKTINFORMĀCIJA

Publicēto uzsaukumu datubāze:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
Kontaktpersona: Ineta Vjakse, LM Darba attiecību un darba aizsardzības
politikas departamenta direktora vietniece; Tālr: 7021570; epasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv
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NOSAUKUMS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.2.1.sadaļā (22.lp.)

KONKURSS / UZSAUKUMS

„Erasmus Jaunajiem uzņēmējiem”

Informāciju par uzsaukumu lūdzu skatīt 3.3.1.sadaļā (26.lp.)

NOSAUKUMS

ES programma „Jaunatne darbībā”

Informāciju par uzsaukumu lūdzu skatīt 3.3.1.sadaļā (27.lp.)

NOSAUKUMS

ES Mūžizglītības programma

APAKŠPROGRAMMA

Comenius programma

APAKŠPROGRAMMA

Leonardo da Vinci programma

APAKŠPROGRAMMA

Leonardo da Vinci programma

Informāciju par uzsaukumu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (7.lp.)

NOSAUKUMS

ES Lauku attīstības programma

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (10.lp.)
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NOSAUKUMS

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (EEZ) un Norvēģijas
finanšu instruments (NFI)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.1.sadaļā (11.lp.)

3.4.2. Plānotie ārvalstu finanšu palīdzības instrumenti un programmas sākot ar 2014.gadu

NOSAUKUMS

Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS 2014.g. –
2020.gadam

EK ir uzsākusi ES finanšu instrumentu pārskatīšanu nākošajam daudzgadu finanšu ietvaram, kas
sāksies pēc 2013.gada. Viens no šiem instrumentiem ir ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes
programma „Progress", tāpēc EK ir uzsākusi publisko apspriešanu par iespējamo instrumentu, kas
aizstās programmu „Progress" 2014.-2020.gadā. Publiskās apspriešanas mērķis ir uzklausīt iesaistīto
pušu (nacionālo, reģionālo un vietējo varas iestāžu, ekspertu, sociālo partneru, nodarbinātības
dienestu, NVO u.c.) viedokļus un priekšlikumus attiecībā uz programmas „Progress" struktūru, finanšu
instrumenta pievienoto vērtību, mērķiem, darbībām, budžetu un šī instrumenta turpmāko
īstenošanas procesu, lai veidotu to atbilstoši esošajām un nākotnes vajadzībām.
NOZARE
ATBALSTA SAŅEMŠANAS
PERIODS / PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

PIEEJAMIE
RESURSI
INTERNETĀ

pašvaldību funkcijas, nodarbinātība, sociālā joma
Sākot ar 2014.gadu
Sekot līdzi jaunumiem var EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības
izpildaģentūras mājas lapā:

LATVIEŠU
VALODĀ

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=lv
LM mājaslapā:
http://www.lm.gov.lv/text/598

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktpersona: Ineta Vjakse, LM Darba attiecību un darba aizsardzības
politikas departamenta direktora vietniece; Tālr: 7021570; epasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv
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NOSAUKUMS

Eiropas Teritoriālā sadarbība 2014.g.- 2020.gadam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (16.lp.)

NOSAUKUMS

Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma 2014.g. – 2020.gadam
(COSME)

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.3.2.sadaļā (29.lp.)

Kopējā lauksaimniecības politika un Kopējā zivsaimniecības politika
NOSAUKUMS

2014. – 2020.gadam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (17.lp.)

NOSAUKUMS

ERASMUS visiem 2014.g. – 2020.gadam

Informāciju par uzsaukumu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (21.lp.)

NOSAUKUMS

Programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas
periodam

Informāciju par pamatprogrammu lūdzu skatīt 3.1.2.sadaļā (19.lp.)

36

4. Kopsavilkums
Šī elektroniskā rokasgrāmata ir informācijas apkopojums par Ropažu novadam iespējamo Eiropas
fondu, finanšu ārvalstu palīdzības instrumentu un programmu finansējuma resursu piesaisti. Analīzes
laikā tika izvērtētas vairāk kā 601 dažāda apjoma un nozīmes finanšu piesaistes programmas un tika
noteiktas un rokasgrāmatā iekļautas tikai tās, kuru ietvaros Ropažu novada pašvaldība varētu gūt
tiešu vai netiešu labumu, kā arī šī finansējuma atbalsta piesaiste stimulētu Ropažu novada attīstības
programmā 2013. – 2019.gadam noteikto mērķu sasniegšanu.
Elektroniskās rokas grāmatas izstrāde veikta laikā, kad vairumā dažādu ES finanšu ārvalstu finanšu
palīdzības instrumentu un ietvarprogrammu ir beigušās vai arī tuvu noslēgumam, un atbildīgās
institūcijas aktīvi darbojas pie nākošā plānošanas perioda programmu turpinājumu izstrādes un
prioritāšu noteikšanas. Līdz ar to finanšu atbalsta saņemšanas iespējas šobrīd ir maz. Pārsvarā
uzsaukumi tiek plānoti vai šobrīd notiek tikai tajās programmās, kurās vēl esoša perioda ietvaros ir
atlicis brīvs un nepiesaistīts finansējums.
Lai arī līdz 2014. – 2020.gada plānošanas periodam ir atlicis pusgads, tomēr praktiski visas jaunās
ietvarprogrammas ir ļoti agrīnā vai agrā stadijā, kad vēl tiek lemts par iespējamajām atbalsta
prioritātēm un budžeta sadalījuma, tādejādi nav iespējams noteikt ne specifiskas atbalsta nozares, ne
iespējamos finansējuma apjomus. Tomēr pārsvarā visu jaunizstrādātajos ietvarprogrammu un finanšu
instrumentu informatīvajos materiālos tiek rakstīts, ka ieviešana tiks uzsākta bez kavēšanās un sākot
ar 2014.gada pirmajiem mēnešiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto sagatavotā elektroniskā rokasgrāmata galvenokārt balstās uz konkrētu
informāciju, kas pieejama šobrīd un ir iespējami precīzi prognozējama īstermiņa plānošanas periodā,
vienlaikus piedāvājot apskatīt potenciālās finansējuma atbalsta saņemšanas iespējas sākot ar
2014.gadu.

1

Analīzes laikā netika vērtētas 2007.g. – 2013.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
programmas
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Pielikums nr.1
Izskatīto ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un programmu saraksts
1. Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam:


Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma



Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma



Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma (INTERREG IV A)



Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma



Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma



Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma



Starpreģionu sadarbības programma (INTERREG IVC)



Pilsētvides attīstības programma URBACT II



ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls)



Labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programma INTERACT II

2. Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam
3. Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma 2007. – 2013.gadam, kuras ietvaros tiek
īstenotas šādas programmas:


Uzņēmējdarbības un inovāciju programma



Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma



Inteliģentās enerģijas - Eiropas programma

4. Uzņēmumu konkurētspējas un MVU ietvarprogramma 2014. – 2020.gadam
5. Septītā pamatprogramma pētniecības un tehnoloģiju attīstībai
6. ARTEMIS
7. LIFE+ 2007. – 2013.gadam
8. LIFE+ 2014. – 2020.gadam
9. ES programma „Kultūra” 2007. – 2013.gadam
10. ES programma „Eiropa pilsoņiem"2007. – 2013.gadam
11. ES programma „Radošā Eiropa” 2014. – 2020.gadam
12. ES programma „Eiropa pilsoņiem” 2014. – 2020.gadam
13. Mūžizglītības ietvarprogramma 2007. – 2013.gadam, kuras ietvaros tiek īstenotas šādas
programmas:


Comenius



Leonardo da Vinci
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Erasmus



Grundtvig



Žana Monē programma



Caurviju programma

14. Programma Jaunatne darbībā 2007. – 2013.gadam
15. ES programma Marco Polo
16. ES programma Eco-innovation programma
17. ES programma MEDIA
18. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas:


Uzņēmējdarbība un rūpniecība



Valsts administrācija



Kultūra



Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma

19. NORDPLUS 2012. – 2016.gadam
20. NEMO programma
21. EEZ un Norvēģijas finanšu instruments 2009.-2014.gadam
22. Latvijas - Šveices sadarbības programma
23. Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma PROGRESS
24. ES veselības aizsardzības programma
25. ES programma Veselība izaugsmei 2014. – 2020.gadam
26. Lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam
27. Eiropas zivsaimniecības fonds 2007. – 2013.gadam
28. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma
29. EUREKA programma
30. COST programma
31. EUROSTARS programma
32. BONUS programma
33. ERA-NET programma
34. Kopējā lauksaimniecības politika un Kopējā zivsaimniecības politika 2014. – 2020.gadam
35. ERASMUS visiem 2014. – 2020.gadam
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Pielikums nr.2
Izmantoto interneta avotu saraksts

EEZ un NFI mājaslapa: http://www.eeagrants.lv/
EK CORDIS mājas lapa: http://cordis.europa.eu/
EK fondu, ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un programmu uzsaukumu datubāze:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
EK ietvarprogrammas mājaslapa: http://ec.europa.eu/cip/index_lv.htm
EK
Izglītības,
audiovizuālās
jomas
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

un

kultūras

izpildaģentūras

mājas

lapa:

EK oficiālais portāls, ietverot visas apakšsadaļas: http://ec.europa.eu/index_en.htm
ERASMUS mājas lapa: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
ES kultūras kontaktpunkta Latvijā mājas lapa: http://www.kkplatvija.lv/
ES fondu mājaslapa Latvijā – www.esfondi.lv
FM mājaslapa – www.fm.gov.lv
IZM mājaslapa – www.izm.gov.lv
LAD mājaslapa – www.lad.gov.lv
Latvijas – Šveices sadarbības mājaslapa - http://www.swiss-contribution.lv/
LM mājaslapa: http://www.lm.gov.lv
NORDEN mājaslapa - http://www.norden.lv/lv/main
ES Publicēto uzsaukumu datubāze: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapa: http://www.sza.gov.lv
VARAM mājaslapa – www.varam.gov.lv
VIAA mājaslapa – www.viaa.gov.lv
Vides investīciju fonda mājaslapa: http://www.lvif.gov.lv
VM mājaslapa – www.vm.gov.lv
ZM mājaslapa – www.zm.gov.lv
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