Zināšanas, konsultācijas un
inovācijas KLP 2023-2027

26.05.2021.

SVID analīze
(stirpās/vājās puses, iespējas un draudi) zināšanu un konsultāciju
jomā
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•

Konsultatīvie pakalpojumi pieejami visā Latvijas teritorijā
Izglītības un pētniecības iestāžu darbība zināšanu pārnesei
visā Latvijā
Uzkrātā pieredze zināšanu pārnese / konsultāciju
pasākumu īstenošanā
Lauksaimnieku
īpatsvars,
kas
ieguvuši
pilnu
lauksaimniecisko izglītību, pārsniedz vidējo rādītāju starp
ES-28
Pieredze e-vidē balstītu zināšanu pārneses pasākumu
īstenošanā
Izveidota konsultāciju un izglītības atbalsta sistēma

Vājās puses
•
•
•
•
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
•

Profesionālo zināšanu trūkums saimniecību vadītājiem un
darbiniekiem
Nepietiekamas konsultantu zināšanas specifiskās jomās
(klimats, digitalizācija, antimikrobiālā rezistence,
inovācijas u.c.)
Nepietiekamas kooperatīvu vadītāju un to biedru
zināšanas
Nepietiekama zināšanas un izpratne, prasmju trūkums
par:
bioloģiskās daudzveidības nozīmi un nepieciešamību
veikt saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumus
AAL lietošanu un ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību
SEG emisiju samazināšanas potenciālu, pielāgošanos un
iespējām klimata pārmaiņu mazināšanā
preventīviem
pasākumiem
dzīvnieku
veselības
nodrošināšanai un antimikrobiālo līdzekļu lietošanu
pārtikas kvalitātes shēmām un kvalitatīvu pārtiku
bioloģisko lauksaimniecību (būtisks zināšanu un
pieredzes trūkums ir graudkopībā, gaļas liellopu
audzēšanā, aitkopības nozarē un dārzeņkopībā)
Ekonomisko zināšanu un atbalsta trūkums mazajām
saimniecībām

SVID analīze
(stirpās/vājās puses, iespējas un draudi) zināšanu un konsultāciju
jomā
Iespējas
•
•
•
•
•
•
•

Neizmantots AKIS potenciāls zināšanu
radīšanā un izplatīšanā
Konsultantu
kvalifikācijas
celšana,
piesaistot ārvalstu lektorus un pieredzi
Zināšanu pārneses pasākumu pielāgošana
pēc zināšanu līmeņa (iesācēji/profesionāļi)
Inkubācijas atbalsta potenciāls mazo
saimniecību attīstībai
Gados jaunu lauksaimnieku potenciāls
inovāciju radīšanā un zināšanu apguvē
E-vidē balstītu zināšanu pārneses pasākumu
īstenošana
Pieaugošā
zināšanu
nozīme
rada
priekšnosacījumus
apmācību
un
konsultāciju
pakalpojumu
turpmākai
stiprināšanai

Draudi
•
•
•
•

Demogrāfijas tendences, iedzīvotāju /
saimniecību skaita samazināšanās lauku
teritorijās
Konsultantu trūkums lauksaimniecības
nozarē
Publisko iepirkumu regulējums var kavēt
nozares vajadzību īstenošanu
Nepietiekams publiskais finansējums AKIS
darbībai

Identificētās vajadzības zināšanu un
konsultāciju jomā
1. Paaugstināt zināšanu, izpratnes un prasmju līmeni lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā un pārtikas ražošanā
2. Stiprināt AKIS un pilnveidot tās darbību
3. Veicināt zināšanu un konsultatīvā atbalsta pieejamību, īpaši jaunajiem
lauksaimniekiem, uzsācējiem un mazajām saimniecībām
4. Veicināt konsultantu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu
5. Veicināt lauksaimniecības popularizēšanu un prestiža celšanu gan skolas
vecuma bērnu un jauniešu vidū, gan sabiedrībā kopumā
6. Veicināt demonstrējumu saimniecību izmantošanu, lai mācītu dažādas
lauksaimniecības metodes un tehnoloģijas, raisot interesi par digitālo
tehnoloģiju izmantošanu
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Horizontālā prioritāte: Zināšanas, demonstrējumi un konsultācijas

Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides
intervence 8,3 mlj. EUR

Demonstrējumu
intervence 1,5
mlj. EUR

Konsultāciju intervence 9,2 mlj. EUR

Kopējā summa
6 milj. EUR

Kopējā summa
0,8 milj. EUR

Kopējā summa
1,5 milj. EUR

Kopējā summa
1,5 milj. EUR

Kopējā summa
7 milj. EUR

Kopējā summa
2,2 milj. EUR

Mācības (t.sk.
praktiskās
nodarbības/apmek
lējumi grupās)

Konsultantu
apmācība
(individ./grupās)

Informatīvie
pasākumi (grupās)

Demonstrējumi

Vienreizējas
konsultācijas*
(individuāli)

Inkubācija
(ilgtermiņa
sadarbības līgumi)

(Pretendenti: jur.
personas, kas iekļautas
IZM izglītības iestāžu
reģistrā ar vismaz 1
licencētu māc.
programmu/ NVO &
kooperatīvi)

(Pretendenti: jur.
personas, kas iekļautas
IZM izglītības iestāžu
reģistrā ar vismaz 1
licencētu māc.
Programmu l/s vai m/s)

(Pretendenti: jur. personas,
valsts/privātas struktūras; nav
interešu konflikta, sniedz
objektīvas konsultācijas)

(Pretendenti: jur. personas,
valsts/privātas struktūras,
nav interešu konflikta,
sniedz objektīvas
konsultācijas)

Atbalsts: 2 500 EUR/GLG
Konsultēto skaits:
~ 5 000

Atbalsts: 5 700 EUR/GLG
Atbalstīto skaits:
~ 385

Apmācīto skaits:
~ 10 000

Apmācīto skaits:
~ 500

Semināri, konferences
u.c. info pasākumi
(Pretendenti: nozares
NVO, kooperatīvi. )

Atbalsts: 200 000 EUR
Dalībnieku skaits:
~ 5 000

(Pretendenti: jur.
persona, kas ir reģistrēta
Zinātnisko institūciju
reģistrā vai IZM izglītības
iestāžu reģistrā)
Atbalsts: 25 000
EUR/gadā
Demo skaits:
~ 15

Zināšanu & konsultāciju tēmas:
l a uksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas ra žošana, uzņēmējdarbība, kooperācija, vi de un klimats, antimikrobiālā rezistence;
bi oekonomika, digitalizācija, inovācija u.c.
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*DV ir pienākums izveidot Saimniecību konsultatīvo sistēmu un nodrošināt konsultācijas

Profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides
intervence 8,3 mlj. EUR

Kopējā summa
6 milj. EUR

Kopējā summa
0,8 milj. EUR

Kopējā summa
1,5 milj. EUR

Mācības

Konsultantu
mācības

Informatīvie
pasākumi

Dalībnieku skaits:
~500

Dalībnieku skaits:
~ 5000

Dalībnieku skaits:
~10 000

-

Zināšanu un prasmju pilnveides intervences tvērums
lauksaimniecība (t.sk. bioloģiskā lauksaimniecība), mežsaimniecība, pārtikas ražošana (izņemot zivsaimniecības produktus)
konkurētspējas uzlabošana, uzņēmuma izaugsmes, efektivitātes palielināšana
digitalizācija, jaunās tehnoloģijas
saimniekošanas dažādošana
zemes un meža apsaimniekošana, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu pielietošana
vide un klimats
antimikrobiālā rezistence un dzīvnieku labturība
atjaunojamie energoresursi
darba tiesības, darba drošība un veselība
zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības jautājumi u.c.
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Profesionālo zināšanu un prasmju
pilnveides intervence 8,3 mlj. EUR
Kopējā summa

6 milj. EUR
Mācības
Dalībnieku skaits:
~10 000

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
•
•
•
•
•

Atbilstoša kapacitāte un resursi
Līdzšinējā pieredze pieaugušo tālākizglītībā
Lektoru izglītība un pieredze
Regulāri nodrošināta apmācība personālam
Mācību īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums

Gala labuma guvēji: juridiskas un fiziskas personas, t.sk. MVU, jaunie
uzņēmēji, lauku teritorijā
Mācības ietver teorētiskās nodarbības un praktisko apmācību / apmeklējumus
(grupās)
Atbalsta pretendents:
-

juridiskas personas, kas iekļautas IZM izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz 1 licencētu mācību
programmu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai pārtikas ražošanā (kopējā aploksne 5 mlj. EUR)

-

kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības, vai pārtikas,
dzērienu un amatniecības (mājražošana) nozarē), vai nevalstiskā organizācija (kopējā aploksne 1
mlj. EUR)

Atbalsta intensitāte:
60% - 100%
(atkarībā no tēmām
(100% - sasaiste ar citām KLP
intervenču prasībām) un
saņēmējiem (100% - jaunajiem,
90% - MVU, 60%-85%
pārējiem, ievērojot valsts
atbalsta nosacījumus) 7

Profesionālo zināšanu un prasmju
Zināšanas 8,3 mlj. EUR
pilnveides intervence 8,3 mlj. EUR
Kopējā summa

0,8 milj. EUR
Konsultantu mācības
Dalībnieku skaits:
~500

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
•
•
•
•
•

Līdzšinējā pieredze pieaugušo tālākizglītībā
Lektoru izglītība un pieredze
Prasības attiecībā uz atbalsta pretendenta citu Eiropas valstu piesaistītajiem lektoriem
Atbilstoša kapacitāte un resursi
Mācību īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums

Gala labuma guvēji: konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, kuru konsultanti KLP
Stratēģiskāplāna intervenču ietvaros sniedz konsultatīvu atbalstu
Mācības ietver teorētiskās nodarbības un praktisko apmācību
(grupās / individuāli)
Atbalsta pretendents:
-

juridiskas personas, kas iekļautas IZM izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz 1 licencētu mācību
programmu lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā

Atbalsta intensitāte:
100%
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Profesionālo zināšanu un prasmju
Zināšanas 8,3 mlj. EUR
pilnveides intervence 8,3 mlj. EUR
Kopējā summa

1,5 milj. EUR
Informatīvie
pasākumi
Dalībnieku skaits:
~5 000
Atbalsts: 0,2 mlj. EUR

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
•
•
•
•

Līdzšinējā pieredze informatīvu pasākumu īstenošanā
Atbilstoša kapacitāte un resursi
Lektoru izglītība un pieredze
Mācību īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums

Gala labuma guvēji: juridiskas un fiziskas personas, t.sk. MVU, jaunie uzņēmēji,
lauku teritorijā

Informatīvi pasākumi (semināri, konferences)
(grupās)

Atbalsta intensitāte:
100%

Atbalsta pretendents:
-

lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozares nevalstiskā organizācija
kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības, vai pārtikas, dzērienu un
amatniecības (mājražošana) nozarē
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Demonstrējumu intervence 1,5 mlj. EUR

Kopējā summa

1,5 milj. EUR
Demonstrējumi
Demo skaits:
~ 15

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
• Atbilstoša kapacitāte un resursi
• Līdzšinējā pieredze demonstrējumu ierīkošanā, publisku semināru
organizēšanā un konsultāciju sniegšanā lauksaimniecības / mežsaimniecības
nozarē
• Iesaistīti sadarbības partneri (nozares NVO, konsultāciju organizācija, nozares
uzņēmums u.c.)

Atbalsts: 25 tk. EUR / gadā

-

-

Demonstrējuma ierīkošana (izveide, iekārtošana, iekārtu uzstādīšana) un īstenošana, kas praktiski
demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga
vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divu variantu
salīdzinājumu – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu. Uzsvars uz inovācijām,
tehnoloģiju potenciālu un ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm nozarē.
Informācijas pasākumi par attiecīgo demonstrējumu, tā norisi, konstatēto un sasniegtajiem
rezultātiem.

Atbalsta intensitāte:
100%

Atbalsta pretendents:
juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai IZM izglītības iestāžu reģistrā
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Konsultāciju intervence 9,2 mlj. EUR

-

-

Kopējā summa
7 milj. EUR

Kopējā summa
2,2 milj. EUR

Vienreizējas konsultācijas

Inkubācija

Dalībnieku skaits:
~5 000

Dalībnieku skaits:
~385

Minimālais konsultāciju tvērums
piemērojamās prasības, nosacījumi un pārvaldības saistības, t.sk. par nosacījumu sistēmā paredzētajām prasībām un standartiem un intervenču
nosacījumiem;
finanšu instrumentiem un darījumdarbības plāniem, kas izveidoti saskaņā ar KLP Stratēģisko plānu;
normatīvo aktu prasības par ūdens resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par
savvaļas putnu aizsardzību, par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu, par aizsardzības
pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un dzīvnieku veselību, par AAL lietošanu, par pesticīdu
ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanu;
lauksaimnieciskā prakse, kas novērš antimikrobiālās rezistences veidošanos;
risku pārvaldība;
atbalsts inovācijām, jo īpaši EIP-AGRI darba grupu projektu sagatavošanai un īstenošanai;
lauksaimniecības un lauku apvidu digitālās tehnoloģijas;
saimniecības ilgtspējības instruments barības vielām (FaST) izmantošana;
uzņēmuma ekonomisko rādītāju jautājumi, uzņēmējdarbība lauku teritorijā, meža apsaimniekošana, t.sk. darba drošību u.c. jautājumi.
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Konsultāciju intervence 9,2 mlj. EUR
Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
Kopējā summa

7 milj. EUR
Vienreizējas
konsultācijas
Dalībnieku skaits:
~5 000
Atbalsts: 2 500 EUR / GLG

•
•
•
•
•
•

Juridiskas personas, valsts vai privātas struktūras
Līdzšinējā pieredze konsultāciju sniegšanā attiecīgajā nozarē
Sniedz objektīvas konsultācijas un nav interešu konflikta (nav komerciālas intereses par
tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu)
Atbilstoša kapacitāte un resursi
Konsultantu izglītība un pieredze
Regulāri nodrošināta apmācība personālam

Gala labuma guvēji: juridiskas un fiziskas personas, t.sk. MVU, jaunie
uzņēmēji, lauku teritorijā

Individuālas konsultācijas konkrēta GLG līmenī (gan konsultāciju pakalpojuma sniedzēja birojā,
gan pie GLG)
Atbalsta pretendents:
juridiskas personas (t.sk. kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības / mežsaimniecības nozarēs), kuras
atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izslēdzot kandidātus ar interešu konfliktu.

Atbalsta intensitāte:
80% - 100%
(atkarībā no saņēmējiem:
jaunie l/s – 100%
MVU – 90%
pārējie – 80%).

Sniedzot konsultācijas, konsultanti ievēro informācijas neizpaušanas saistības.
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Konsultāciju intervence 9,2 mlj. EUR
Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs):
Kopējā summa

2,2 milj. EUR

Inkubācija
Dalībnieku skaits:
~385
Atbalsts: 5 700 EUR / GLG

•
•
•
•
•
•

Juridiskas personas, valsts vai privātas struktūras
Līdzšinējā pieredze konsultāciju sniegšanā attiecīgajā nozarē
Sniedz objektīvas konsultācijas un nav interešu konflikta (nav komerciālas intereses par
tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu)
Atbilstoša kapacitāte un resursi
Konsultantu izglītība un pieredze
Regulāri nodrošināta apmācība personālam

Gala labuma guvēji: (1) juridiskas un fiziskas personas, t.sk. MVU, jaunie uzņēmēji, lauku teritorijā ar
apgrozījumu robežās no 30 000 – 70 000 EUR un (2) kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas
lauksaimniecības vai mežsaimniecības, vai pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošana) nozarē

Konsultācijas GLG izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai, slēdzot vairāku gadu sadarbības
līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu
Pakalpojuma saņemšanas sākumā tiek sagatavots GLG izaugsmes un konkurētspējas novērtējums,
norādot sasniedzamos mērķus un attīstības uzdevumus, kuru izpilde tiek uzraudzīta līguma izpildes
laikā
Atbalsta pretendents:

Atbalsta intensitāte:
100%

juridiskas personas, kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izslēdzot kandidātus ar interešu konfliktu
Sniedzot konsultācijas, konsultanti ievēro informācijas neizpaušanas saistības.
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SVID analīze
(stirpās/vājās puses, iespējas un draudi) digitalizācijas un inovāciju
jomā
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitālo prasmju pilnveidošanai ir piedāvāti vairāki pasākumi, ir paplašināts un
sekmēts tiešsaistes kursu piedāvājums;
Ārkārtīgi attīstītais ātrdarbīgās platjoslas pārklājums un teju pilnīgs vidējais 4G
pārklājums;
Labi attīstīti digitālie publiskie pakalpojumi;
Izveidota konsultāciju un izglītības atbalsta sistēma;
Šobrīd tiek īstenas vairākas iniciatīvas, kas ir vērstas uz privātā sektora
administratīvā sloga mazināšanu un investīciju piesaisti pētniecībai, attīstībai
un inovācijai;
Inovatīvu aktīvo uzņēmumu īpatsvars LV palielinājās un pieprasījums pēc
inovatīvo uzņēmumu produkcijas vai pakalpojumiem ir pieaudzis;
Ir ieviesti vairāki politikas instrumenti, kas sekmē pētniecības cilvēkkapitāla un
infrastruktūras attīstību, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi un eksportspējīgu,
augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu;
Pašreizējā perioda (2014. – 2020. gads) ES fondu instrumenti ir veicinājuši
pētniecības, tehnoloģiju un inovācijas attīstīšanos zināšanu ietilpīgas
bioekonomikas tematiskajās jomās;
Latvijas EIP tīkla kontaktpunkts nodrošina tehnisko palīdzību EIP grupām

Vājās puses
•
•

•
•
•
•
•

Zems iedzīvotāju (t.sk. uzņēmēju) digitālo prasmju līmenis;
“Baltās zonas” esamība, vietējo sakaru līniju izveidošana
(savienošana ar telpām) vairākās “baltajās” zonās (t. i., zonās,
kurās nav savienojumu). Lielo datu un mākoņdatošanas
nodrošinātās iespējas neizmantošana;
Uzņēmēji veic mazus ieguldījumus P&A, turklāt, inovatīvo
uzņēmumu īpatsvars pēdējos pārskata periodos nepārsniedz
30% no kopējo uzņēmumu skaita;
Inovāciju līmenis Latvijā ir zems;
Nepietiekama (vāja) zinātnisko institūciju un nozaru
uzņēmumu sadarbība;
Pieejamā atbalsta trūkums inovāciju izstrādei;
Finansējums, lai atbalstītu EIP darbā grupās, lauksaimniekus,
mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātāju,
nozares organizāciju un pētniekus, nebija pietiekams
pieaugošās intereses dēļ, līdz ar to nebija iespējama tālāka
attīstība.

SVID analīze
(stirpās/vājās puses, iespējas un draudi) digitalizācijas un inovāciju
jomā
Iespējas

Draudi

•

Neizmantotas Latvijas uzņēmējdarbības
nozarē digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas;

•

Uzņēmēju nespēja pielāgoties mainīgiem
tirgus apstākļiem;

•

Aktīvāka sadarbība ar zinātniekiem produktu
un metožu izstrādei un ieviešanai ražošanā,
kas balstīta uz praktiskām vajadzībām;

•

Izvirzītais mērķis P&A ieguldījumiem (1,5% no
IKP) netiks sasniegts;

•

Finansējuma trūkums inovatīvo darbību
veikšanai un EIP darba grupu atbalstam;

•

Attīstīt EIP darba grupas projektu
starptautiskajā līmenī, EIP darba grupas pēc
veiksmīgas projektu īstenošanas ir iespēja
pieteikties atbalstam Horizon2020.

Identificētās vajadzības digitalizācijas un
inovāciju jomā

1. Veicināt atbalsta pieejamību pētniecībai tādās jomās kā gudra lauksaimniecība un pārtikas
izsekojamība un uzlabot pētniecības infrastruktūru.
2. Veicināt inovāciju radīšanu un izmantošanu (pētniecība un eksperimentālā ražošana).
3. Veicināt finansējuma pārskatīšanu EIP projektu atbalstam.
4. Veicināt demonstrējumu saimniecību izmantošanu, lai mācītu dažādas lauksaimniecības
metodes un tehnoloģijas un raisot viņu interesi par digitālo tehnoloģiju izmantošanu.
5. Sekmēt zināšanu un inovāciju pārnesi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā un veicināt
atbalsta pieejamību lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu modernizācijai,
konsolidācijai un Latvijā radīto izejvielu izmantošanai.
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Horizontālā prioritāte: digitalizācija un inovācijas

Sadarbība 20 milj. EUR
Kopējā summa
12 milj. EUR

Kopējā summa
5,5 milj. EUR

Kopējā summa
2,5 milj. EUR

Atbalsts inovāciju izstrādei
(nacionālā līmenī)

Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģijas izstrādei
(saimniecību līmenī)

Produktu virzība tirgū un
tūrisma pakalpojumu
mārketings

Max atbalsta summa: vienai EIP grupai
max 500 000 EUR

Max atbalsta summa: vienai grupai
45 000 EUR

Max atbalsta summa: vienai grupai
45 000 EUR

Skaits: ~ 137 projekti

Skaits: ~ 62 projekti

Skaits: ~ 26 projekti

Darbības: uz jaunradi vērsta jauna produkta, procesa, metodes vai tehnoloģijas izstrāde,
pārbaude vai pielāgošana līdz tā gatavībai ieviešanai praksē

Darbības: ar lauku tūrismu saistītu
pakalpojumu, mārketinga darbību
īstenošana un produktu virzība tirgū

Saņēmēji: EIP darba grupa vai atbalsta pretendentu grupa (lauksaimnieki, mežsaimnieki, l/s
produktu pārstrādātāji, NVO, kooperatīvi, konsultanti, pētnieki vai citas jaunradē
ieinteresētās puses)

Saņēmēji: lauku tūrisma pakalpojumu
sniedzēji, produktu ražotāji (t.sk.
amatnieki), NVO
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Intervence «Atbalsts inovāciju izstrādei (nacionālā
līmenī)» 12 milj. EUR

Kopējā summa
12 milj. EUR

Max atbalsta summa:
vienai EIP grupai
max 500 000 EUR
Skaits: ~ 26 projekti

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs) - EIP darba grupa, kas apvieno
lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus,
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes NVO
vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus vai citas inovācijā
ieinteresētās puses

Gala labuma guvēji: primārie ražotāji lauksaimniecības
mežsaimniecības nozarē un citas inovācijā iesaistītās puses

un

Atbalsts pasākumā tiks sniegts prioritāri:
• lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai
• ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu
attīstībai
• pilna ražošanas cikla nodrošināšana no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz
gatavās produkcijas pārstrādātājam
• lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās
izejvielas
• ekonomisko rādītāju uzlabošanai lauku saimniecībās
• pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai
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Intervence «Atbalsts inovāciju izstrādei (nacionālā
līmenī)» 12 milj. EUR
Projektu atlase
Kopējā summa
12 milj. EUR
Max atbalsta summa:
vienai EIP grupai
max 500 000 EUR

1.posms (projekta

2.posms

ideja)
EIP Komisija

(pilns projekts)
LAD

3.Posms
Projektu rezultātu
prezentācija
EIP Komisija

Skaits: ~ 26 projekti

Atbalsta intensitāte: - 90%; - produktīvajām investīcijām līdz 50 %
EIP darba grupa projekta īstenošanā var izmantot priekšapmaksu - 10 %

Projekta īstenošanas termiņš ir no 3 līdz 5 gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu
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Intervence «Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģijas izstrādei (saimniecību līmenī)» 5,5 milj. EUR

Kopējā summa

5,5 milj. EUR
Max atbalsta summa:
vienai pretendentu grupai
45 000 EUR
Skaits: ~ 137 projekti

Atbalsta intensitāte: - 90%; produktīvajām investīcijām līdz 50 %

Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs) - atbalsta pretendentu grupa, ko
veido vismaz 2 dažādi neatkarīgi sadarbības partneri – lauksaimnieks,
mežsaimnieks, l/s vai meža produktu pārstrādātājs, ražotāju grupa, kooperatīvs,
lauksaimniecības, NVO pārstāvji

Gala labuma guvēji: primārie ražotāji lauksaimniecības
mežsaimniecības nozarē un citas inovācijā iesaistītās puses

un

Atbalsts pasākumā tiks sniegts prioritāri:
• lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanai un efektivitātes uzlabošanai
• ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu
attīstībai
• pilna ražošanas cikla nodrošināšana no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz
gatavās produkcijas pārstrādātājam
• lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās
izejvielas
• ekonomisko rādītāju uzlabošanai lauku saimniecībās
• pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai
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Intervence «Produktu virzība tirgū un tūrisma pakalpojumu
mārketings» 2,5 milj. EUR
Atbalsta pretendents (finansējuma saņēmējs) - ir sadarbības grupa, ko veido
mazie ekonomikas dalībnieki - saimnieciskās darbības veicēji (arī lauku tūrisma
pakalpojuma sniedzēji), biedrība vai nodibinājums, kooperatīvi, NVO, konsultanti

Kopējā summa
2,5 milj. EUR
Max atbalsta summa:
vienai sadarbības grupai
45 000 EUR
Skaits: ~ 62 projekti

Atbalsta intensitāte:
ievērojot de minimis

līdz

Atbalstāmas darbības:
• produktu virzība tirgū (amatnieki/produktu ražotāji), jaunu tirgu sasniedzamības
palielināšana (dalība izstādēs)
• veicināt sadarbību starp ražotājiem, stiprināt to iesaistīšanos ES pārtikas kvalitātes
shēmās un kvalitātes shēmu popularizēšana
• produktu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm popularizēšana;
• tāda lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, jo īpaši, kas saistīts ar
kultūru un lauku amatniecību, kulināro tūrismu;
• lauku tūrisma pakalpojumu mārketings un mārketinga kampaņas lauku tūrisma
popularizēšanai lauku vidē.
80%,
Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.
Darbību «Jaunu tirgu sasniedzamības palielināšana» var īstenot ārpus
Latvijas teritorijas
21

KLP stratēģiskā plāna atbalsts DALĪBAI PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS
Atbalsta mērķis: veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu tirdzniecībā
Kopīgie nosacījumi:
1) Atbalsts paredzēts par saražoto produktu skaitu un sedz izdevumus saistībā ar dalību pārtikas kvalitātes
shēmās;
2) Atbalsts tiek palielināts atbilstoši saražotajam produktu skaitam (līdz sasniedz atbalsta griestus, mērķētus
konkrētam pretendentu lokam);
3) Atbalsta pretendenta ieņēmumi par iepriekšējo gadu pārsniedz atbalsta summu.

BIO primāro produktu ražotājs:
Atbalsts no 340 € līdz 590 € (+ 50 € par katru nākamo produktu, max 6 produkti)

12 milj.EUR, no tā
9,1 milj.EUR
2,8 milj.EUR

Fasēts, marķēts bioloģisks
produkts tirgū

BIO pārstrādes produktu ražotājs:
*ar apgrozījumu <10.milj.EUR/gadā (t. sk. mājražotājs): Atbalsts no 430 € līdz 3 230 €
(+400€ par katru nāk.produktu, max 8 produkti)
* ar apgrozījumu >10.milj.EUR/gadā): Atbalsts no 550 € līdz 7 150 €
(+550€ par katru nāk.produktu, max 13 produkti)

Zaļās karotītes primāro produktu ražotājs:
Atbalsts no 250€ līdz 400€ (+ 30€ par katru nāk.produktu, max 6 produkti)

Fasēts, marķēts bioloģisks produkts
tirgū

Fasēts, marķēts produkts tirgū –
Zaļā karotīte

Zaļās vai Bordo karotītes pārstrādes produktu ražotājs:
*ar apgrozījumu <10.milj.EUR/gadā): Atbalsts no 420 € līdz 2 520 €
(+300€ par katru nāk.produktu, max 8 produkti)
*ar apgrozījumu >10.milj.EUR/gadā): Atbalsts no 420 € līdz 5 460€

(+420€ par katru nāk.produktu, max 13 produkti)

Fasēts, marķēts produkts tirgū–
Zaļā vai Bordo karotīte

