Latvijas valsts budžeta finansētās programmas
“Līdzfinansējuma programma”
atklātā projektu pieteikumu konkursā
2021.LV/NVO_LIDZFIN/

Apstiprināšanai virzāmo projektu pieteikumu kopsavilkums
(iesniegti 08.07.2021. – 16.08.2021.)
Projekta Nr.:

2021.LV/NVO_LIDZFIN/11

Projekta
Biedrība “Baltijas Vides Forums”
iesniedzējs
Projekta
Sauszemes-jūras resursu sasaiste
nosaukums:
Projekta kopējās izmaksas (EUR)
6 911,15 EUR
Projekta plānotais īstenošanas
01.01.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekta mērķis: rast risinājumus jūras plānošanai un jūru saistītās
pieteikuma
ekonomikas jeb “zilās” ekonomikas izaugsmes izaicinājumiem un
kopsavilkums: izstrādātu Zilās izaugsmes un piekrastes daudzlīmeņu pārvaldības
programmu.
Mērķa grupas: vietējas, reģionālas un nacionālas institūcijas (pašvaldības,
plānošanas reģioni, vides un dabas aizsardzības, kultūras un vēsturiskā
mantojuma organizācijas), tūrisma sektors, uzņēmēji, nevalstiskās
organizācijas, kā arī jebkurš interesents.
Īstenošanas vietas: Zviedrija, Igaunija, Latvija, Vācija, Polija, Dānija
Rezultāti:
-

paaugstināta mērķa grupu kapacitāte un sadarbība Baltijas jūras
reģionā saistībā ar Zilās ekonomikas izaugsmes veicināšanas un
telpiskās plānošanas jomās;

-

veiktas 6 tematiskas gadījuma izpētes dažādās Baltijas jūras reģiona
valstīs;

-

izstrādātas vadlīnijas un dažādi metodiskie norādījumi dažādām
piekrastes mērķa grupām par jūras-sauszemes mijiedarbību jūras
telpiskajā plānošanā, teritorijas attīstības plānošanā sauszemē un
Jūras ekonomikas izaicinājumu risināšanai.
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Projekta Nr.:

2021.LV/NVO_LIDZFIN/12

Projekta
Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
iesniedzējs
Projekta
Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās
nosaukums:
daudzveidības stratēģijas ieviešanai (LIFE LFN4GD)
Projekta kopējās izmaksas (EUR)
50 435,00 EUR
Projekta plānotais īstenošanas
01.08.2021. - 31.12.2021.
periods:
Projekta
Projekts LIFE LFN4GD fokusējas uz pilsoniskās sabiedrības līdzdalību
pieteikuma
vienā no galvenajiem Eiropas Zaļā kursa virzieniem – bioloģisko
kopsavilkums: daudzveidību un ekosistēmām, kas ir pamats dabas un sabiedrības
labklājībai. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības atbalstu un lēmumu
pieņēmēju rīcību ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam
ieviešanai. Stratēģija paredz iesaistīt gan pilsonisko sabiedrību, gan
uzņēmējus, gan sociālos partnerus, gan zinātniekus. Projekts veicinās šo
mērķu sasniegšanu ar konkrētām rīcībām, vairojot uzticību un iesaisti
stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbildību par dabas daudzveidības
saglabāšanu, saziņu un sabiedrības grupu iesaistīšanu. Projekta norise
aptvers visu Latviju.
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