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SPINTeams augstskolu alianse: 

No idejas līdz tirgum ar mentoringa un 

transnacionālas uzņēmēju tīklošanas palīdzību 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Modulis  

Finansējums un līdzekļu piesaistīšana. 

ES fondi un atbalsta instrumenti 

uzņēmējdarbībai  
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Ievads šajā mācību materiālā 

Mūsu mācību materiālā jūs sastapsieties ar dažādām ikonām: 

  

 Autori 

Saites uz tīmekļa lapām vai papildu literatūru  

 Jautājumi, kas iedvesmo domāt kā  uzņējam 

 Iespējamie uzdevumi un noderīgas definīcijas 

 QR kodi citiem noderīgiem mācību materiāliem  

Videoklipi  
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  Vai esat kādreiz 

domājis par iespēju 

pieteikties fondu 

finansējumam, lai 

atbalstītu savu biznesa 

ideju? Turpiniet lasīt, lai 

uzzinātu vairāk! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ievads 

Eiropas 25 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir ES 

ekonomikas mugurkauls. Tajos ir nodarbināti aptuveni 100 

miljoni cilvēku, tie veido vairāk nekā pusi no Eiropas IKP un 

tiem ir būtiska nozīme pievienotās vērtības radīšanā visās 

ekonomikas nozarēs. MVU piedāvā inovatīvus risinājumus 

tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, resursu 

izmantošanas efektivitāte un sociālā kohēzija, un palīdz izplatīt 

šīs inovācijas visos Eiropas reģionos. Tāpēc tiem ir būtiska 

nozīme ES pārejā uz ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku. Tie ir 

būtiski Eiropas konkurētspējai un labklājībai, ekonomiskajai un 

tehnoloģiskajai suverenitātei un noturībai pret ārējiem 

satricinājumiem. Tādējādi tie ir ES rūpniecības stratēģijas 

īstenošanas pamatā. 

MVU ir cieši saistīti ar Eiropas ekonomisko un sociālo 

struktūru. Tie nodrošina divas no trim darbavietām, sniedz 

apmācības iespējas dažādos reģionos un nozarēs, tostarp 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem, un atbalsta sabiedrības 

labklājību, tostarp attālos un lauku apvidos. Ikviens Eiropas 

iedzīvotājs pazīst kādu uzņēmēju vai strādā uzņēmumā. 

Eiropas MVU ikdienas problēmas, kas saistītas ar noteikumu 

ievērošanu un piekļuvi informācijai, tirgiem un finansējumam, 

ir izaicinājumi visai Eiropai. 

MVU ir ļoti daudzveidīgi uzņēmējdarbības modeļu, lieluma, 

vecuma un uzņēmēju profilu ziņā, un tajos darbojas gan 

sievietes, gan vīrieši. Tie aptver gan brīvo profesiju jomas un 

mikrouzņēmumu pakalpojumu nozares, gan vidēja līmeņa 

rūpniecības uzņēmumus, gan tradicionālos amatniecības 

uzņēmumus, gan augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumus. 

Šajā materiālā atradīsiet informāciju par dažādiem finansējuma 

avotiem un programmām jūsu uzņēmējdarbības idejas 

finansēšanai. 
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5. moduļa beigās studējošie spēs : 

• iegūt zināšanas par ES finansējuma ekosistēmu 

uzņēmējdarbībai. 

•  izprast, kā atpazīt dažādas ES programmas, lai piekļūtu 

finansējumam un tirgiem. 

• apzināt stratēģijas un darbības, kas ieviestas Eiropas 

līmenī, lai finansētu viņu uzņēmējdarbības ideju. 
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ES MVU stratēģija  

MVU stratēģija ir daļa no Eiropas rūpniecības 

tiesību aktu kopuma. Tajā ietilpst arī ES 

rūpniecības stratēģija, Eiropas Komisijas 

paziņojumi par ziņojumu par iekšējā tirgus 

šķēršļiem (COM(2020)93 final) un Ilgtermiņa 

rīcības plāns iekšējā tirgus noteikumu izpildei (COM(2020)94 

final). Mērķis ir padarīt Eiropas Ekonomisko zonu par īpaši 

pievilcīgu vietu mazo uzņēmumu dibināšanai un dot tiem 

iespēju paplašināties iekšējā tirgū.  

Šajā nolūkā MVU stratēģija balstās uz esošo MVU regulējumu 

un MVU atbalsta programmām, t.i., jo īpaši uz 2008. gada 

Mazās uzņēmējdarbības aktu, 2016. gada iniciatīvu darbības 

uzsākšanai un paplašināšanai, COSME programmu un 

programmu "Apvārsnis 2020", kā arī uz Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) finansējumu. 

Saistībā ar ES Komisijas izsludināto izejas stratēģiju, pārskatīto 

Daudzgadu finanšu shēmu (DFS) cīņāi ar Covid-19 krīzes 

negatīvo ietekmi uz ekonomiku un ES ekonomikas 

atveseļošanas plānu ir svarīgi neaizmirst par MVU ilgtermiņa 

un stratēģiskajiem mērķiem un prasībām. 

Eiropas MVU stratēģija 2021-2027 ņem vērā to dažādās 

vajadzības, palīdzot uzņēmumiem ne tikai augt un 

paplašināties, bet arī būt konkurētspējīgiem, elastīgiem un 

ilgtspējīgiem. Tāpēc tajā ir izklāstīta vērienīga, visaptveroša un 

transversāla pieeja, kuras pamatā ir horizontāli pasākumi, kas 

palīdz visu veidu MVU, kā arī darbības, kas vērstas uz 

konkrētām vajadzībām. 

Stratēģijā ir ierosināti pasākumi, kas balstās uz šādiem trim 

pīlāriem: 

• Spēju veidošana un atbalsts pārejai uz ilgtspēju un 

digitalizāciju. 

• Regulatīvā sloga samazināšana un tirgus pieejamības 

uzlabošana. 

• Finansējuma pieejamības uzlabošana. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2020:93:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0094
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Jaunās Eiropas MVU stratēģijas mērķis ir atraisīt visu veidu 

Eiropas MVU spējas, lai vadītu divkāršo pāreju. Tās mērķis ir 

ievērojami palielināt to MVU skaitu, kas iesaistās ilgtspējīgas 

uzņēmējdarbības praksē, kā arī to MVU skaitu, kuri izmanto 

digitālās tehnoloģijas. Galu galā mērķis ir panākt, lai Eiropa 

kļūtu par vispievilcīgāko vietu, kur vienotajā tirgū veidot mazo 

uzņēmumu, to attīstīt un paplašināt. 
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Dažādas finansēšanas metodes 

Runājot par finansēšanas metodēm, ir  trīs galvenie veidi  

Eiropas politikas īstenošanā un tās pasākumu finansēšanā. 

Faktiski ES finansējumu var pārvaldīt tieši Eiropas Komisija, 

netieši citas iestādes ES vai ārpus tās, vai kopīgi Eiropas 

Komisija un valstu iestādes atkarībā no attiecīgā finansējuma 

veida. 

 

Tiešā pārvaldība 

Izmantojot tiešās pārvaldības modeli, tiešā finansējuma 

kapitāla piešķiršanu pārvalda Eiropas iestādes. Pieejami divi 

finansējuma veidi: granti un līgumi. 

• Granti tiek piešķirti konkrētiem projektiem, kas saistīti 

ar ES politiku, parasti pēc publiska paziņojuma, kas 

pazīstams kā uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Jūs 

varat pieteikties grantam, ja vadāt uzņēmumu vai ar to 

saistītu organizāciju (uzņēmējdarbības asociācijas, 

uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēji, konsultanti u. c.), 

kas īsteno projektus, kuri sekmē ES intereses, vai ja jūs 

realizējat ES programmas vai politikas īstenošanu. 

• Līgumi, no otras puses, tos tieši slēdz Eiropas iestādes, 

lai iegādātos pakalpojumus, preces vai realizētu 

būvdarbus, kas vajadzīgi to darbības nodrošināšanai, 

piemēram, studijām, apmācībām, konferenču 

organizēšanai vai IT aprīkojumam. 

Tiešajā pārvaldībā Eiropas Komisija ir tieši atbildīga par visiem 

programmas īstenošanas posmiem: 

• Uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus izsludināšana. 

• Iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

• Granta nolīgumu noslēgšana. 

• Projekta īstenošanas uzraudzība. 

• Rezultātu novērtēšana. 

• Maksājumu veikšana. 
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 https://ec.europa.e

u/growth/smes/cosme_en   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šos uzdevumus veic Komisijas departamenti tās galvenajā 

mītnē, ES delegācijās vai ar ES izpildaģentūru starpniecību; 

trešās personas nav iesaistītas. Tiešā pārvaldībā īstenotās 

programmas veido aptuveni 20 % no ES budžeta 2021-2027. 

gadam. 

Komisijas tieši vadītas programmas piemērs ir programma, kas 

attiecas uz Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspēja (Vienotā tirgus programma, bijusī COSME), 

kuras galvenais mērķis ir atbalstīt MVU izveidi un 

paplašināšanu. Ja pieteikuma iesniedzējs ir uzņēmējs, vēlas 

saņemt finansiālu atbalstu no ES, tad kontaktpersona un 

vadošais departaments varētu būt Eiropas Inovācijas padome 

un MVU izpildaģentūra, kas pārvalda vienotā tirgus 

programmu. 

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiešā pārvaldībā tiek 

publicēti finansēšanas un konkursu portālā (SEDIA) 

Netiešā pārvaldība 

No otras puses, dažas finansēšanas programmas daļēji vai 

pilnībā tiek īstenotas ar struktūru, piemēram, valsts iestāžu vai 

starptautisko organizāciju, atbalstu. Piemēram, lielākā daļa ES 

budžeta līdzekļu, kas piešķirti humānajai palīdzībai un 

starptautiskajai attīstībai, tiek īstenoti netiešā pārvaldībā. Šajā 

pārvaldības režīmā Komisija deleģē budžeta izpildes 

uzdevumus dažādiem īstenošanas partneriem. Tas ir netiešā 

pārvaldība modelis. Kā jau minēts iepriekš, šādi pārvaldīto 

budžetu tieši izpilda: 

• Trešās valstis vai to izraudzītās iestādes. 

• Starptautiskās organizācijas, piemēram, Apvienoto 

Nāciju Organizācija (UN), Pasaules Banka, 

Starptautiskais Valūtas fonds (IMF). 

• Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds. 

• Decentralizētas aģentūras, piemēram, Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centrs (ECDC), Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) vai Eiropas 

Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex). 

• Privāttiesību subjekti, kas sniedz publiskus 

pakalpojumus, vai subjekti, uz kuriem attiecas kādas 

dalībvalsts privāttiesības un kuriem ir uzticēts īstenot 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.un.org/en/
https://www.imf.org/en/Home
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.efsa.europa.eu/en
https://frontex.europa.eu/
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  Pārbaudiet šo 

tīmekļa vietni, lai uzzinātu 

sīkāku informāciju:  

https://ec.europa.eu/region

al_policy/en/funding/access

ing-funds/#1 

 

           

 

          Vai zināt, ka ir 

pieejams bezmaksas 

tiešsaistes meklēšanas rīks, 

lai palīdzētu izmantot 

esošās finansējuma 

iespējas ekonomiskās, 

sociālās un teritoriālās 

kohēzijas veicināšanai? 

Pārbaudiet EuroAccess! 

 

 

          Ja vēlaties atrast 

partnerus, lai attīstītu savu 

biznesa ideju ar ES fondu 

atbalstu, apmeklējiet šo 

tīmekļa vietni!  

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publiskus uzdevumus, kas saistīti ar sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanu. - privātā partnerība, tostarp 

tādi kopuzņēmumi kā Innovative Medicines Initiative, 

Shift2Rail, EuroHPC. 

• Dalībvalstu institūcijas, piemēram, "Erasmus+" valstu 

aģentūras, dalībvalstu attīstības aģentūras, nacionālās 

attīstības  bankas. 

• Personas, kurām uzticēts īstenot īpašas darbības 

kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. 

 

Dalīta pārvaldība 

Visbeidzot, dalītā pārvaldībā gan Eiropas Komisija, gan 

dalībvalstu iestādes, piemēram, ministrijas un valsts iestādes, 

ir atbildīgas par konkrētas programmas vadību. Šādi tiek 

pārvaldītas aptuveni 70 % ES programmu. 

Piemēram, ja esat lauksaimnieks jebkurā ES valstī un esat 

izstrādājis projektu, lai sāktu  bioloģiski audzēt tomātus, jums 

ir tiesības pieteikties Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 

finansējumam. Lai to izdarītu, jums būtu jāvēršas savas valsts 

Lauksaimniecības ministrijā vai līdzvērtīgā iestādē, kas ES 

vārdā pārvaldītu jūsu projektam paredzētos līdzekļus. 

Dalībvalstu pārvaldes iestādes (valsts, reģionālā un vietējā 

līmenī) izvēlas, kurus projektus finansēt, un uzņemas atbildību 

par ikdienas pārvaldību. Sadarbojoties ar dalībvalstīm, 

Komisija nodrošina, ka projekti tiek veiksmīgi realizēti un nauda 

tiek atbolstoši izlietota. 

 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://www.euro-access.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://rail-research.europa.eu/
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_lv
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  Pārbaudiet šo 

ievada video, lai gūtu 

skaidrāku priekšstatu! 

 

           

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Strukturālie un 

Investīciju Fondi (ESIF) 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) atbalsta 

Eiropas politikas un stratēģiju īstenošanu un palīdz mazināt 

atšķirības attīstības līmenī reģionos visā ES. Visu šo fondu 

mērķis ir ieguldīt darba vietu radīšanā un ilgtspējīgas un 

veselīgas Eiropas ekonomikas un vides veidošanā. ESIF 

galvenokārt koncentrējas uz piecām jomām. 

Saskaņā ar kohēzijas politiku: 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Stiprinot 

ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas 

Savienībā, novērst nelīdzsvarotību starp tās reģioniem. 

ERAF ļaus veikt ieguldījumus konkurētspējīgākai un 

viedākai Eiropai, izmantojot inovāciju, digitalizāciju un 

atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 

videi draudzīgākai, vienotākai, uzlabojot mobilitāti, 

sociālākai un tuvākai iedzīvotājiem, atbalstot 

nodarbinātību, izglītību, sociālo iekļaušanu un vietējo 

attīstību. 

• Kohēzijas fonds. Atbalsta vides un transporta jomu 

mazāk pārtikušajās ES valstīs (Bulgārijā, Čehijā, 

Igaunijā, Grieķijā, Horvātijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, 

Ungārijā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, 

Slovēnijā un Ungārijā). 

• Eiropas Sociālais fonds plus (ESF+). Tas ir ES galvenais 

instruments, ar ko investē cilvēkos. Tas sniedz nozīmīgu 

ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un 

prasmju politikās. 

• Taisnīgas pārkārtošanās fonds. Jauns kohēzijas 

politikas instruments saistībā ar Eiropas Zaļo kursu, 

kura mērķis ir līdz 2050. gadam panākt ES klimata 

neitralitāti. Tas atbalsta teritorijas, kuras pāreja uz 

klimata neitralitāti skar visvairāk, lai novērstu reģionālās 

nevienlīdzības palielināšanos. 

Saskaņā ar Kopējā lauksaimniecības politika (KLP): 

https://www.youtube.com/watch?v=UJDI2ddXQRk
https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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  Vai vēlaties 

noklausīties kādu no 

Eiropas Parlamentārās 

pētniecības dienesta 

podkāstiem par šo tēmu? 

 

           

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

(ELFLA). finansēt ES ieguldījumu lauku attīstības 

programmās (LAP). 

Saskaņā ar Kopējā zivsaimniecības politika (KZP): 

• Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds 

(EJZF). Tā sniedz atbalstu inovatīvu projektu izstrādei, 

lai nodrošinātu ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. 

2021.-2027. gada plānošanas periodam Eiropas Komisija ir 

izstrādājusi kopīgus noteikumus par ESI fondiem. ( Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2021 gada 24. jūnija  Kopīgo 

noteikumu Regula – Regula (ES) 2021/1060 ), lai vienkāršotu 

noteikumus un nodrošināt efektīvāku līdzekļu izlietojumu. 

Kopīgo noteikumu regula tiek papildināta ar īpašām regulām 

par katru fondu. 

Finansējuma saņēmēji var būt valsts iestādes, dažas privātā 

sektora organizācijas (jo īpaši mazie uzņēmumi), 

universitātes, asociācijas, NVO un brīvprātīgo organizācijas. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

ERAF finansējuma programmas dalītā atbildībā starp Eiropas 

Komisiju un dalībvalstu valsts un reģionālajām iestādēm. 

Dalībvalstu administrācijas izvēlas, kurus  no projektiem 

finansēt un uzņemties atbildību par  to ikdienas pārvaldību. 

2021.-2027. gadā fonds ļaus veikt ieguldījumus, lai Eiropa un 

tās reģioni būtu : 

• Konkurētspējīgāki un gudrāki, izmantojot inovāciju un 

atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī 

digitalizāciju un digitālo savienojamību. 

• Videi draudzīgāki  ar zemu oglekļa dioksīda emisiju un 

noturību. 

• Vairāk savienoti uzlabojot mobilitāti. 

• Sociālāki, atbalstot efektīvu un iekļaujošu 

nodarbinātību, izglītību, prasmes, sociālo iekļaušanu un 

vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, kā arī palielināt 

kultūras un ilgtspējīga tūrisma nozīmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://www.youtube.com/watch?v=LUr6GVTRPcE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_lv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_lv
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/atlas/programmes/


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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Iepazīstieties ar 

Rokasgrāmatu! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tuvāki iedzīvotājiem, atbalstot vietējā līmenī virzītu 

attīstību un ilgtspējīgu pilsētu attītību visā ES. 

Pamatojoties uz savu labklājību, visi reģioni un dalībvalstis 

koncentrēs atbalstu konkurētspējīgākai un gudrākai Eiropai 

(politikas mērķis –PO1), kā arī videi nekaitīgākai, mazoglekļa 

ekonomikai un elastīgai Eiropai (politikas mērķis- PO2), 

izmantojot tā saukto "tematiskās koncentrācijas" mehānismu. 

Visi reģioni un dalībvalstis (DV) koncentrēs vismaz 30 % no 

sava finasējuma PO2 un : 

• Attīstītākie reģioni vai dalībvalstis vismaz 85 % no sava 

finansējuma  atvēlēs PO1 un PO2. 

• Pārejas reģioni vai DV vismaz 40 %  PO1. 

• Mazāk attīstīti reģioni vai dalībvalstis vismaz 25 %  PO1. 

Visi reģioni un dalībvalstis koncentrēs vismaz 8 % no sava 

finasējuma pilsētu attīstībai, kas tiks īstenota, izmantojot 

vietējās attīstības partnerības ar dažādiem instrumentiem. 

Paredzams, ka ERAF darbības  aktivitātes arī ieguldījums 30% 

no kopējā finansējuma  tiks novirzīta klimata mērķiem. 

 

Eiropas Teritoriālā sadarbība - Interreg 

ES instruments, kas saistīts ar Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda īstenošanu, ir Interreg. Gandrīz 10 miljardi eiro ir sadalīti 

starp vairāk nekā 100 Interreg programmām visā ES un ārpus 

tās. 

Interreg ir Eiropas Savienības instruments, lai atbalstītu 

sadarbība starp reģioniem un valstīm: jauna Interreg 

programmu paaudze ES un ārpus tās turpinās attīstīt kopīgus 

pakalpojumus un stiprināt solidaritāti. Interreg nodrošina 

finansējumu projektiem starp dalībvalstīm, to attālākajiem 

reģioniem, ES kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm. 

Tāpēc 2021.-2027. gadā Interreg turpinās atbalstīt pārrobežu 

mobilitāti, un centīsies attīstīt vides aizsardzību, ārkārtas 

situāciju pakalpojumus, kvalificētas darbavietas, un 

piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem nākamajai ES 

paaudzei. 

Turklāt divi jauni mērķi virzīs teritoriālo sadarbību: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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• Labāka sadarbības pārvaldība. 

• Drošāka un aizsargātāka Eiropa. 

Interreg ietekmē iedzīvotāju dzīvi dažādos līmeņos. Tā ietver 

pārrobežu sadarbību pie visām ES sauszemes un jūras 

robežām, starpvalstu sadarbību, tostarp makroreģionālās 

stratēģijas un jūras baseinus, un starpreģionu sadarbību, kas 

veido komunikācijas tīklu un ļauj vadošajiem reģioniem dalīties 

savos panākumos un pieredzē ar citām teritorijām. 

Turklāt, Interreg projekti ārpus ES robežām aptver vairākus 

pasaules reģionus: 

• Interreg NEXT, kurā iesaistītas austrumu un dienvidu 

kaimiņattiecību partnervalstis. 

• Interreg tālākie reģioni, kas padziļina attiecības starp 

ES attālajiem reģioniem un to kaimiņvalstīm. 

• Interreg IPA, kas veicina dalībvalstu sadarbību ar 

Rietumbalkānu valstīm un Turciju un palīdz valstīm 

mazināt šķēršļus uz robežām un pārvaldīt programmas 

tāpat, kā to dara dalībvalstis. Šāda veida sadarbība 

stiprina valstu spējas uzlabot cilvēku dzīvi un vairo 

uzticību kaimiņu valstīm. 

Pateicoties vairāk nekā septiņdesmit pasākumiem, reģionālais 

finansējums pēc 2020. gada ir skaidrāks, padarot vienkāršāku 

piekļuvi šāda veida atbalstam - neatkarīgi no tā, vai esat valsts 

iestāde vai uzņēmējs. 

Izmaiņas ietver: 

• Īsāki, mazāk un skaidrāki noteikum. 

• Mazāk birokrātijas uzņēmumiem. 

• Racionalizēta īstenošana. 

Ar vietējo iedzīvotāju sadarbību, kas veicina videi draudzīgu un 

digitālu atveseļošanos no koronavīrusa, Interreg bruģē ceļu 

ilgtermiņa, resursefektīvai izaugsmei un konkurētspējai, kas 

nevienu neatstāj novārtā. 

ERAF īpašu uzmanību pievērš arī teritoriālajām īpatnībām. 

ERAF darbības ir paredzētas, lai mazinātu ekonomiskās, vides 

un sociālās problēmas šādās teritorijās - pilsētu teritorijas, 

īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. Vismaz 

8 % ERAF līdzekļu ir atvēlēti šai jomai, izmantojot teritoriālās 

vai vietējās attīstības stratēģijas, t. i., integrētos teritoriālos 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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Ja vēlaties aplūkot, 

kā šī politika ir veidojusi 

Eiropas lauksaimniecību 

un kā KLP kļūst zaļāka un 

taisnīgāka, skatieties šo 

video! 

 

 

Aplūkojiet jauno  

Kopējo lauksaimniecības 

politiku (2023 - 27) un tās 

mērķus! 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ieguldījumus (ITI), sabiedrības virzītu vietējo attīstību (CLLD), 

kā arī instrumentus, kas atbalsta līdzīgas dalībvalstu izstrādātas 

iniciatīvas.  

Apgabali, kas ģeogrāfiskā ziņā ir nelabvēlīgā situācijā (attālos, 

salu, kalnainos vai mazapdzīvotos apgabalos) gūst labumu no 

īpaša režīma, un dalībvalstis var noteikt integrētas pieejas un 

atvēlēt līdzekļus šīm jomām. 

ES attālākie reģioni arī gūst labumu no ERAF palīdzības, lai 

novērstu trūkumus, kas saistīti attālumu. 

+ 

 Kopējā Lauksaimniecības politika un tās fondi 

1962. gadā uzsāktā ES Kopējā lauksaimniecības politika ir 

partnerība starp lauksaimniecību un sabiedrību, kā arī starp 

Eiropu un tās lauksaimniekiem.  

 

Increase/Palielināt, Ensure/Nodrošināt, Protect/Aizsargāt, Vibrant/Dzīvīgs, 

Support/Atbalsts, Preserve/Saglabāt, Care/Aprūpe, Action/Rīcība, 

Rebalance/ Atjaunot līdzsvaru; 

 

Tās mērķis ir: 

• Atbalstīt lauksaimniekus un uzlabot lauksaimniecības 

ražīgumu, nodrošinot stabilu pārtikas piegādi par 

pieņemamām cenām. 

• Nodrošināt Eiropas Savienības lauksaimniekiem 

saprātīgu iztiku. 

• Palīdzēt risināt klimata pārmaiņu un dabas resursu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3tUtTMIXuA
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/sparsely-populated-areas/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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• Saglabāt lauku apvidus un ainavas visā ES. 

• Saglabāt lauku ekonomikas dzīvotspēju, veicinot 

nodarbinātību lauksaimniecībā, lauksaimniecības 

pārtikas rūpniecībā un saistītajās nozarēs. 

Lauksaimniecībai Eiropā ir nepieciešams papildu atbalsts, jo 

lauksaimniecības un pārtikas nozare atšķiras no vairuma citu 

uzņēmējdarbības veidu. Tas ir tāpēc, ka: 

• Neraugoties uz pārtikas ražošanas nozīmi, 

lauksaimnieku ienākumi ir par aptuveni 40 % zemāki 

salīdzinājumā ar nelauksaimnieciskajiem ienākumiem. 

• Lauksaimniecība ir vairāk atkarīga no laikapstākļiem un 

klimata nekā daudzas citas nozares. 

• Starp patērētāju pieprasījumu un lauksaimnieku 

iespējām piegādāt produkciju ir neizbēgama laika 

nobīde. 

Lai gan Komisija ir vispārēji atbildīga par KLP finanšu 

pārvaldību, tā parasti neveic maksājumus saņēmējiem. Lielākā 

daļa KLP budžeta faktiski tiek īstenota dalītā pārvaldībā. 99,1 

% no tās budžeta, tostarp finansējums ienākumu atbalstam, 

tirgus pasākumiem un lauku attīstībai, tiek īstenoti saskaņā ar 

dalītas pārvaldības principu starp Komisiju un ES valstīm. 

KLP finansējums 2021-2027 (Avots: Eiropas Komisija) 

CAP allocations, 2021 – 27/KLP finansējums, 2021 – 27, commitments in 

current prices/saistības pašreizējās cenās, Income support/Ienākumu 

atbalsts, Rural development/Lauku attīstība, Market measures/Tirgus 

pasākumi, Next Generation EU injection/Nākamās paaudzes ES injekcijas. 

 



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

17 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā lauksaimniecības politika saņem atbalstu no diviem 

ES ilgtermiņa budžeta fondiem - no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 

Ja vēlaties iestatīt lauksaimniecības uzņēmumu, vai faktiski 

jebkuru uzņēmumu, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un ar 

lauksaimniecību saistītajās nozarēs, tas būs viens no 

galvenajiem finansējuma avotiem, uz ko jūs varētu vēlēties 

koncentrēties. 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai (ELFLA) 

Attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai (KLP "otrais pīlārs"), tā finansē KLP ieguldījumu ES 

lauku attīstības mērķu sasniegšanā: 

• Lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošana. 

• Veicināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 

rīcību klimata jomā. 

• Panākt līdzsvarotu lauku ekonomikas un kopienu 

teritoriālo attīstību. 

Šie mērķi tiek īstenoti ar valsts un reģionālo lauku attīstības 

programmu (RAP), ko līdzfinansē ELFLA un ES valstu budžeti. 

2014.-2020. gada plānošanas periodā ELFLA piešķīra 100 

miljardus eiro lauku attīstības programmām. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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Ja vēlaties smelties 

iedvesmu, aplūkojiet šos 

veiksmes stāsti par to, kā 

finanšu instrumenti tiek 

īstenoti visā ES! 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Lauku 

attīstības izdevumu saistības pa tēmām 2014.-2020. gadā (Avots: Eiropas 

Komisija) 

 

Competitiveness of SMEs/MVU konkurētspēja, Environment protection & 

resour/Vides aizsardzība un resursi, Climate change 

adaption/Pielāgošanās klimata pārmaiņām, Social inclusion/Sociālā 

iekļaušana, Low-carbon economy/Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda 

emisiju līmeni, Research & innovation/ Pētniecība un inovācijas, Technical 

assistance/Tehniskā palīdzība, Sustainable & quality 

employment/Ilgtspējīga un kvalitatīva nodarbinātība, Information & 

Communication/ Informācija un komunikācija, Educational & vocational 

training/Izglītība un profesionālā apmācība, Discontinued measures/ 

Pārtrauktie pasākumi; 

 

ELFLA var arī sniegt ieguldījumu atbalstu lauku uzņēmumiem 

un projektiem, izmantojot finanšu instrumentus, piemēram, 

aizdevumus, garantijas vai pašu kapitālu. Sīkāka informācija 

par ELFLA pieejamajiem finanšu instrumentiem ir sniegta 

tiešsaistes konsultāciju platformā Fi-Compass. 

Fi-compass, kas ir kopīga iniciatīva starp Eiropas Komisijas 

ESIF dienestiem un Eiropas Investīciju banku, detalizēti analizē 

finanšu vidi, kurā darbojas lauksaimnieki un pārstrādātāji katrā 

valstī. Tas ietver banku sistēmas, galvenos finanšu dalībniekus 

abās nozarēs un to, kas tiek piedāvāts kā aizdevumi, garantijas 

un dažādas finanšu shēmas ar valsts un/vai ES finansējumu. 

Tajā sniegti arī katrai valstij specifiski secinājumi par to, kā 

uzlabot esošos finanšu instrumentus un izveidot jaunus. Tajos 

arī konstatēti trūkumi, kas saistīti ar zemo lauksaimnieku 

finanšu pratības līmeni un banku zināšanu trūkumu par 

lauksaimniecību.  

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 

(ELGF) 

ELGF (KLP "pirmais pīlārs") ir piešķirti 291,1 miljards eiro. Līdz 

270 miljardiem eiro tiks piešķirti ienākumu atbalsta shēmām, 

bet atlikusī summa paredzēta lauksaimniecības tirgu 

atbalstam. 

https://www.fi-compass.eu/resources/financial-instruments-action
https://www.fi-compass.eu/esif/eafrd


Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 
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ELGF galvenokārt finansē lauksaimnieku ienākumu atbalstu un 

tirgus pasākumus. 2019. gadā izdevumi šajās jomās sasniedza 

43,81 miljardu euro. 

 ELGF izdevumi ienākumu atbalstam un tirgus pasākumiem 2019. gadā (Avots: 

Eiropas Komisija) 

EAGF spending on income support and market measures, 2019/ELGF 

izdevumi ienākumu atbalstam un tirgus pasākumiem, 2019. gads, Market 

measures / Tirgus pasākumi , Green direct payments/Zaļie tiešie 

maksājumi, Single area payment scheme/Vienotā platībmaksājuma shēma, 

Basic payment scheme/Pamata maksājumu shēma, Voluntary coupled 

support/Brīvprātīgais saistītais atbalsts, Other income support 

schemes/Citas ienākumu atbalsta shēmas; 

 

• Ienākumu atbalsts. ELGF atbalsta ES lauksaimniekus, 

izmantojot dažādas maksājumu shēmas, tostarp 

pamatmaksājumu shēmu, maksājumu par ilgtspējīgām 

lauksaimniecības metodēm ("zaļie tiešie maksājumi") 

un maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem. Visi 

maksājumi ir atkarīgi no tā, vai tiek ievēroti ES noteikumi 

par pārtikas nekaitīgumu, vides aizsardzību un 

dzīvnieku labturību. 

• Tirgus pasākumi. ELGF finansē arī pasākumus 

lauksaimniecības tirgu atbalstam un stabilizēšanai, 

tostarp intervences iepirkumus, atbalstu privātai 

uzglabāšanai, atbalstu konkrētām nozarēm (vīns, augļi 

un dārzeņi, olīveļļa, apiņi), ārkārtas pasākumi  tirgus 

traucējumu novēršanai un ES programmu "Augļi, 

dārzeņi un piens skolām". Šie tirgus pasākumi darbojas 

kā daļa no tirgus kopīgās organizācijas (TKO), kurā 



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 
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noteikti parametri intervencei lauksaimniecības tirgos. 

Turklāt ELGF finansē lauksaimniecības informācijas un 

veicināšanas pasākumus, kā arī atbalstu attālākajiem 

reģioniem (POSEI) un Egejas jūras nelielajām salām. 
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Vienotā tirgus programma 

Vienotā tirgus programma (VTP) ir ES finansēšanas 

programma, lai palīdzētu vienotajam tirgum pilnībā izmantot tā 

potenciālu un nodrošinātu Eiropas atveseļošanos no COVID-

19 pandēmijas. Ar 4,2 miljardiem eiro 2021.-2027. gada 

periodā tā nodrošina integrētu pasākumu kopumu, lai 

atbalstītu un stiprinātu vienotā tirgus pārvaldību. 

Vienotais tirgus ir bijis ES pamatā gandrīz trīs desmitgades. 

Tas dod iespēju iedzīvotājiem dzīvot, strādāt un ceļot, kur vien 

viņi vēlas, un patērētājiem nodrošina aizsardzību un lielāku 

augstas kvalitātes produktu un pakalpojumu izvēli par 

zemākām cenām. Pateicoties tiesiskajai noteiktībai, piekļuvei 

tirgiem un finanšu pakalpojumiem, ieguldījumu iespējām un 

finansējuma pieejamībai, vienotais tirgus ir arī atspēriena 

punkts mūsu uzņēmumiem. 

Tomēr pandēmija parādīja, ka vienotais tirgus vēl nav 

īstenojies vairākās jomās un var uzlaboties citās, un ka labi 

funkcionējošs vienotais tirgus ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas 

noturībai. 

Programma apvieno vairākas iepriekšējās programmas, jo 

īpaši grantu un līgumu daļa COSME (ES programma 

Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja), 

programmas par patērētāju aizsardzību, patērētājiem un 

galalietotājiem finanšu pakalpojumu jomā, īpašas darbības 

finanšu pārskatu un revīzijas standartu jomā, pasākumi, kas 

veicina augstu cilvēku, dzīvnieku un augu veselības līmeni 

pārtikas ķēdē un ar to saistītajās jomās, un Eiropas statistika. 

Tā nodrošina saskaņotāku un elastīgāku finansēšanas sistēmu, 

lai atbalstītu šādus galvenos mērķus. 

• Pārtikas nekaitīgums. Vienotā tirgus programmas 

darbības palīdz novērst, kontrolēt un izskaust dzīvnieku 

slimības un augu kaitēkļus, atbalsta ilgtspējīgu pārtikas 

ražošanu un patēriņu, atbalsta dzīvnieku labturības 

uzlabošanu un uzlabo oficiālās kontroles efektivitāti, 

lietderību un uzticamību. 

• Patērētāju aizsardzība. Vienotā tirgus programmas 

darbības veicina Eiropas patērētāju un galalietotāju 

intereses, tostarp finanšu pakalpojumu jomā. Tās 

nodrošina, ka patērētāju tiesības tiek cienītas un 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
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ieviestas visās ES valstīs un stiprinātu patērētāju 

viedokli politikas veidošanā. VTO nodrošina, ka tirgū 

pieejamie produkti ir droši; dod iespēju patērētājiem 

izdarīt ilgtspējīgu un apzinātu izvēli, izglīto tos un palīdz 

viņiem to izdarīt; nodrošina, ka visiem patērētājiem ir 

pieejami tiesiskās aizsardzības mehānismi; aizsargā 

neaizsargātos patērētājus, lai veicinātu taisnīgumu un 

pārredzamību iekšējā tirgū; un atbalsta kompetentās 

izpildiestādes un patērētāju organizācijas. 

• Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vienotā 

tirgus programma (VTP) sniedz dažāda veida atbalstu 

uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Mūsu mērķis ir veicināt to 

konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp tūrisma nozarē. VTP  

atvieglo piekļuvi tirgiem; veicina uzņēmējdarbību un 

uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu; sekmē 

rūpniecības modernizāciju un risina globālās un 

sabiedrības problēmas. 

• Efektīvāks vienotais tirgus. Vienotā tirgus 

programmas mērķis ir nodrošināt labi funkcionējošu ES 

iekšējo preču un pakalpojumu tirgu, tostarp finanšu 

pakalpojumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas un kapitāla brīvas aprites jomā. Tā: 

o Uzlabo iekšējā tirgus darbību, tostarp : 

▪ Uzlabota tirgus uzraudzība. 

▪ Problēmu risināšanas atbalsts un 

konsultācijas iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. 

▪ Uzlabota konkurences politika, kas 

veicina vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un dod iespēju uzņēmumiem. 

o Īsteno un ievieš spēkā esošos noteikumus, kā arī 

pilnveido tos šādās jomās: 

▪ Uzņēmējdarbības un līgumtiesības. 

▪ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršana. 

▪ Kapitāla, preču un pakalpojumu brīva 

aprite. 

o Nodrošina, ka finanšu pakalpojumi atbilst 

patērētāju, pilsoniskās sabiedrības un 

galalietotāju vajadzībām. 

o Uzlabo Eiropas Komisijas instrumentus un 

zināšanas, lai efektīvi īstenotu konkurences 

noteikumus digitālajā ekonomikā. 



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 
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o Stiprināt sadarbību ar iestādēm ES valstīs un 

uzlabo interešu aizstāvību. 

o Nodrošina labāku vienotā tirgus darbību uz 

vietas, palīdzot publiskajiem pircējiem labāk 

izmantot pilsoņu naudu. 

• Augstas kvalitātes Eiropas statistika. Eiropas 

statistikai ir būtiska nozīme uz pierādījumiem balstītu 

lēmumu pieņemšanā ES. Tā ļauj novērtēt iniciatīvu 

ietekmi un izvērtēt politikas iespējas saistībā ar 

gaidāmajiem tiesību aktu priekšlikumiem. Tā ļauj 

Eiropas iedzīvotājiem izprast un piedalīties 

demokrātiskajā procesā, kā arī apspriest pašreizējo un 

turpmāko ES stāvokli. Tos plaši izmanto arī 

starptautiskā pētniecības sabiedrība. Vienotā tirgus 

programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai 

Eiropas statistikas sistēma savlaicīgi, objektīvi un 

rentabli izstrādātu, sagatavotu un izplatītu augstas 

kvalitātes Eiropas statistiku. 

• Efektīvi Eiropas standarti. Eiropas standarti 

nodrošina, ka produkti un pakalpojumi atbilst noteiktam 

kvalitātes un drošības līmenim. Tie var palīdzēt 

uzņēmumiem vieglāk pārdot savus produktus un 

pakalpojumus visā ES. Vienotā tirgus programma 

sniedz finansiālu atbalstu organizācijām, kas izstrādā 

Eiropas mēroga standartus. Tā sniedz arī finansiālu 

atbalstu gan Eiropas, gan starptautiskām organizācijām, 

kas izstrādā revīzijas, finanšu un nefinanšu pārskatu 

standartus. 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti 

saskaņā ar vienotā tirgus programmu 

Ir četri galvenie rīki, ko realizē Vienotā tirgus programma 

atbalstot uzņēmumus un veicinot to konkurētspēju. 

•  Eiropas Biznesa atbalsta tīkls , kas sniedz integrētu 

padomu paketi MVU par to, kā ieviest inovācijas un augt 

starptautiskā mērogā. 

• Erasmus jaunajiem uzņēmējiem iniciatīva - pārrobežu 

apmaiņas programma, kas jaunajiem vai topošajiem 

uzņēmējiem dod iespēju mācīties no pieredzējušiem 

uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus citās valstīs. 

https://een.ec.europa.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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       Par tīkla panākumiem 

vislabāk liecina līdz šim 

sasniegtie pozitīvie 

rezultāti. Lasiet stāstus šeit 

! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

• Kopīgas klasteru iniciatīvas, jaunas paaudzes darbības, 

kurās iesaistīti rūpniecības klasteri un specializētu 

uzņēmumu grupas, bieži MVU, vai citi saistīti atbalsta 

dalībnieki, kas cieši sadarbojas kādā vietā. 

• Citas darbības, kas attiecas uz šo VTP mērķi un ko 

pielieto ES MVU stratēģijā. 

 

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdz uzņēmumiem ieviest 

inovācijas un attīstīties starptautiskā mērogā. Tas ir pasaulē 

lielākais atbalsta tīkls maziem un vidējiem uzņēmumiem ar 

starptautiskām ambīcijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helping companies innovate and grow internationally/Palīdzība Palīdz  

Palīdz uzņēmumiem ieviest inovācijas un augt starptautiskā mērogā, 

International partnership/ Starptautiskā partnerība, Expertice, contracts 

and events to connect yout with the rigt international partners to grow your 

business/ Eksperti, līgumi un pasākumi, lai jūs sazinātos ar piemērotiem 

starptautiskiem partneriem jūsu biznesa izaugsmei, Advice for international 

growth/Padomi starptautiskai izaugsmei, Expert advice for growth and 

expansion intro international markets/Ekspertu konsultācijas izaugsmei un 

paplašināšanai starptautiskajos tirgos, Support for business 

innovation/Atbalsts uzņēmējdarbības inovācijai, Solution driven services to 

help yout turn your innovative ideas into international commercial 

successes/ Uz risinājumiem balstīti pakalpojumi, lai palīdzētu pārvērst jūsu 

inovatīvās idejas starptautiskos komerciālos panākumos; 

Tīkls darbojas visā pasaulē, un tas apvieno ekspertus no 

dalīborganizācijām, kas ir pazīstamas ar savu izcilību 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā. 

https://een.ec.europa.eu/success-stories
https://een.ec.europa.eu/success-stories
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en
https://een.ec.europa.eu/about/about
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          Vai domājat par 

savas biznesa idejas 

paplašināšanu jaunos 

tirgos? Izlasiet 

programmas ceļvedi, lai 

saprastu, vai šī iniciatīva 

varētu būt domāta tieši 

jums!  

  

Ir arī ievada video  ko būtu 

vērts noskatīties! 

 Biežāk uzdoto jautājumu 

sadaļa arī varētu palīdzēt! 

 

Visbeidzot, vai 

vēlaties iedvesmoties? 

Skatieties šos veiksmes 

stāstus par jaunajiem 

uzņēmējiem, kurus 

uzņēma pieredzējis 

uzņēmējs citā valstī! 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalīborganizāciju vidū ir tehnoloģiju centri, inovāciju atbalsta 

organizācijas, universitātes un pētniecības institūti, reģionālās 

attīstības organizācijas, kā arī tirdzniecības un rūpniecības 

kameras. Individuāli uzņēmumi nevar kļūt par tīkla 

dalībniekiem, bet viņi var izmantot daudzus piedāvātos 

pakalpojumus. Starp tiem Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 

piedāvā: 

• Eksperti, kontakti un pasākumi starptautiskām 

partnerībām. 

• Ekspertu konsultācijas izaugsmei un darbības 

paplašināšanai starptautiskajos tirgos. 

• Pakalpojumi un atbalsts uzņēmējdarbības inovācijām. 

 

 Erasmus Jauniem uzņēmējiem 

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem palīdz topošajiem Eiropas 

uzņēmējiem apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai uzsāktu un 

veiksmīgi vadītu mazo uzņēmumu Eiropā. Jaunie uzņēmēji 

pulcējas un apmainās ar zināšanām un biznesa idejām ar 

pieredzējušu uzņēmēju, ar kuru kopā uzturas un sadarbojas no 

1 līdz 6 mēnešiem. Uzturēšanos daļēji finansē Eiropas 

Komisija. 

 

Our numbers today/Mūsu skaitļi šodien, Business exchanges/Biznesa 

apmaiņa, Application from new entrepreneurs/Jauno uzņēmēju 

pieteikums, Application from host entrepreneurs/ pieteikumi 

uzņemošajiem uzņēmējiem, Countries involved/Iesaistītās valstis; 

Programmā "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" ir divas lomas: 

jaunais uzņēmējs un c uzņēmējs. 

• Kā jaunais uzņēmējs, jūs varat gūt labumu no 

apmācības darba vietā kādā mazā vai vidēja lieluma 

uzņēmumā citā valstī. Tas atvieglos veiksmīgu 

uzņēmējdarbības uzsākšanu vai nostiprinās jūsu jauno 

uzņēmumu. Jūs varat gūt labumu arī no piekļuves 

jauniem tirgiem, starptautiskās sadarbības un 

https://www.youtube.com/watch?v=FtLvelrD6UM
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6
https://www.youtube.com/watch?v=AKox-lyX3HA
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en
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potenciālajām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības 

partneriem ārzemēs. 

• Kā uzņemošais uzņēmējs, jūs varat gūt labumu no 

svaigām idejām, ko jūsu uzņēmumā piedāvā motivēts 

jauns uzņēmējs. Viņam var būt specializētas prasmes 

vai zināšanas jomā, kuru jūs nepārvaldāt, kas arī varētu 

papildināt jūsu zināšanas. Lielākajai daļai uzņēmēju, kas 

uzņēma uzņēmējus, šī pieredze tik ļoti patika, ka viņi 

pēc tam nolema uzņemt citus jaunos uzņēmējus. 

Tas patiešām ir abpusēji izdevīga sadarbība tādējādi jūs abi 

varat arī atklāt jaunus Eiropas tirgus vai biznesa partnerus, 

dažādus uzņēmējdarbības veidus. 

 

 Kopīga klastera iniciatīva 

Klasteri ir uzņēmumu, saistītu ekonomikas dalībnieku un 

iestāžu grupas, kas atrodas tuvu viena otrai un ir pietiekami 

plašas, lai attīstītu specializētas zināšanas, pakalpojumus, 

resursus, piegādātājus un prasmes. Kopā MVU var būt 

inovatīvāki, radīt vairāk darbavietu un reģistrēt vairāk 

starptautisku preču zīmju un patentu nekā atsevišķi. Ir vairāk 

nekā 1500 klasteru, kas atrodas vairāk nekā 200 ES-27 

reģionos. Klasteri nodrošina gandrīz 25 % no kopējās 

nodarbinātības ES. 

ES klasteru politika izmanto klasterus ES prioritāšu 

īstenošanai. Turpmāk uzskaitītas dažas no darbībām. 

• Eiropas klasteru partnerības. Šie ES mēroga konsorciji 

apvieno resursus un zināšanas, lai kopīgi strādātu pie 

iniciatīvām, kas atbalsta to rūpniecības ekosistēmas un 

MVU. Partnerības var būt vērstas uz 

internacionalizāciju, inovāciju, ieguldījumiem 

pārdomātā specializācijā vai izcilību. 

• Eiropas klasteru sadarbības platforma. Eiropas 

rūpniecības klasteru tiešsaistes centrs kartē un atbalsta 

to darbu, izmantojot īpašus pakalpojumus, tostarp 

kontaktbiržas pasākumus. 

• Klasteru kartēšana. Meklējiet partnerus pa valstīm, 

reģioniem, nozarēm vai rūpniecības ekosistēmām ES 

vai visā pasaulē. 

https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://reporting.clustercollaboration.eu/
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• ClusterXchange. Šī ir mūsu apmaiņas programma 

klasteriem, MVU un mēroga paplašināšanas atbalsta 

organizācijām. 

• Uzlabotas tehnoloģijas rūpniecībai. 

  

https://clustercollaboration.eu/clusterxchange
https://ati.ec.europa.eu/
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          Apskatiet šo video, 

lai izprastu, kas ir InvestEU 

un kā tā atbalsta ES 

investīcijas. 

           

 

 

  Kā saņemt finansējumu? 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InvestEU 

 Kā jau minējām, vienotā tirgus programma ir tikai viens no 

galvenajiem jūsu rīcībā esošajiem instrumentiem.  

 Pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā Eiropas Savienība ir 

izveidojusi jaunu fondu uzņēmējdarbības finansēšanai, ko sauc 

par InvestEU. 

 

Programmas InvestEU pamatā ir veiksmīgais Eiropas 

Investīciju plāna modelis, kas laikposmā no 2015. līdz 2020. 

gadam mobilizēja vairāk nekā 500 miljardus eiro. Tās mērķis ir 

veicināt inovāciju un darbvietu radīšanu Eiropā, nodrošinot un 

piesaistot ilgtermiņa finansējumu saskaņā ar ES politiku un 

veicinot ekonomikas atveseļošanu. 

Programmas struktūru veido četri politikas virzieni: 

● Ilgtspējīga infrastruktūra. 

● Pētniecība, inovācija un digitalizācija. 

● MVU.  

● Sociālie ieguldījumi un prasmes. 

Programmas InvestEU ietvaros pārvaldītie līdzekļi ir pieejami 

galvenokārt ar finanšu starpnieku, piemēram, Eiropas 

Investīciju bankas, starpniecību. InvestEU fonda ietvaros 

pieejamā garantija faktiski tiek īstenota ar izvēlēto partneru jeb 

īstenošanas partneru starpniecību. Starp tiem var minēt EIB 

grupu, kas veiksmīgi īsteno un pārvalda Eiropas Stratēģisko 

investīciju fondu kopš tā darbības uzsākšanas 2015. gadā un 

kas ir atbildīga par 75 % ES garantiju īstenošanu. Tomēr pirmo 

reizi ES garantija ir pieejama arī valstu veicināšanas bankām 

un starptautiskām finanšu iestādēm, piemēram, Eiropas 

Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB), Eiropas Padomes 

Attīstības bankai (EPAB) vai Ziemeļvalstu Investīciju bankai 

(ZIB). 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201649?&lg=SV
https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en
https://europa.eu/investeu/home_en
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Ja vēlaties noskaidrot savas uzņēmējdarbības idejas 

finansēšanas iespējas un noteikumus programmas ietvaros, 

plašāku informāciju var atrast tīmekļa vietnē 

www.access2finance.eu. 

 

 

Citas iespējas un atbalsta rīki 

Līdz šim esam runājuši par Eiropas struktūr un investīciju 

fondiem un to 5 galvenajām jomām, Vienoto tirgus 

programmu, un InvestEU programmu. 

Tomēr tie ir tikai daži no galvenajiem finansēšanas 

instrumentiem. ES finansējums uzņēmējiem, 

jaunuzņēmumiem, mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 

uzņēmumiem un lielākiem uzņēmumiem ir pieejams, 

izmantojot vēl daudz dažādu finansēšanas veidu, piemēram: 

● Biznesa aizdevumi. 

● Mikrofinansēšana. 

● Garantijas. 

● Riska kapitāls. 

Tomēr lēmumu par ES finansējuma piešķiršanu, izmantojot 

šos līdzekļus, pieņems viena no vairāk nekā 1000 vietējām 

finansiālām institūcijām, piemēram, bankas, riska kapitāla 

investori vai "eņģeļu" investori. Precīzus finansēšanas 

nosacījumus - summu, ilgumu, procentu likmes un komisijas 

maksas - nosaka šīs finanšu institūcijas. 

Ja piederat kādai neaizsargātai grupai vai, piemēram, vēlaties 

dibināt sociālo uzņēmumu, ES piedāvā vēl vienu finansējuma 

avotu Eiropas Nodarbinātības un sociālās inovācijas 

programma (ENSI). 

Eiropas Komisijas programma Nodarbinātība un sociālā 

inovācija ("EnSI") ir finansēšanas instruments, kura mērķis ir 

atbalstīt ES mērķi - augsta līmeņa nodarbinātību, pienācīgu 

sociālo aizsardzību, sociālās atstumtības un nabadzības 

apkarošanu un darba apstākļu uzlabošanu. EnSI programmas 

mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības ass sniedz 

atbalstu finanšu starpniekiem, kas piedāvā mikroaizdevumus 

uzņēmējiem vai finansējumu sociālajiem uzņēmumiem. Mērķis 

ir palielināt piekļuvi mikrofinansējumam, kas ietver 

file:///C:/Users/ScarimboloC/Downloads/www.access2finance.eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions.
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mikrokredītus, piemēram, aizdevumus līdz EUR 25 000, jo īpaši 

neaizsargātām personām un mikrouzņēmumiem.  

Turklāt Eiropas Komisija atbalsta sociālos uzņēmumus, 

ieguldot līdz 500 000 EUR. Mikrofinansēšanas un sociālās 

uzņēmējdarbības atbalsts pašlaik tiek īstenots, izmantojot EnSI 

garantiju, kas ļauj finanšu starpniekiem sasniegt (potenciālos) 

uzņēmējus, kuri citādi nevarētu saņemt finansējumu riska 

apsvērumu dēļ. Tas tiek īstenots arī ar "EnSI investīciju 

kapacitātes palielināšanas loga" starpniecību, lai stiprinātu 

finanšu starpnieku kapacitāti mikrofinansēšanas un sociālā 

finansējuma jomā, galvenokārt izmantojot kapitāla 

ieguldījumus. 

Programmas mērķi ir šādi: 

● palielināt mikrofinansējuma pieejamību un pieejamību 

neaizsargātām grupām, kas vēlas izveidot vai attīstīt 

uzņēmējdarbību un mikrouzņēmumus. 

● Stiprināt mikrokredītu sniedzēju institucionālās spējas. 

● atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, jo īpaši atvieglojot 

piekļuvi finansējumam. 

Eiropas Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma 

piedāvā finansējumu, lai mikrofinanšu iestādēm un sociālo 

uzņēmumu aizdevēji varētu izsniegt prioritāros un 

subordinētos aizdevumus, lai veicinātu mikrouzņēmumu un 

sociālo uzņēmumu kreditēšanu, vai lai mikrokredītu sniedzēji 

un sociālo uzņēmumu investori varētu sasniegt uzņēmējus, 

kurus tie citādi nevarētu finansēt riska apsvērumu dēļ. 

Turklāt tā piedāvā tehnisko palīdzību, lai atbalstītu publiskos un 

privātos finanšu starpniekus, kas darbojas mikrofinansēšanas 

nozarē Eiropā. Šie pakalpojumi aptver plašu pasākumu klāstu, 

kuru mērķis ir uzlabot mikrofinansēšanas iestāžu iekšējo 

procesu kvalitāti, uzlabot piekļuvi finansējumam un attīstīt 

ilgtspējīgu Eiropas mikrofinansēšanas ekosistēmu. Šie 

pakalpojumi ietver institucionālus novērtējumus, īpaši 

pielāgotas mācības, apmācības par gatavību ieguldījumiem, 

finanšu vai sociālos reitingus, seminārus un mācību vizītes, 

specializētu palīdzības dienestu un Eiropas Labas prakses 

kodeksa īstenošanas mācības  un atbilstības novērtējumi. 

Visbeidzot, ES piedāvā daudz vadlīniju un atbalsta rīku un 

biznesa tīklu neaizsargātām vai nepietiekami pārstāvētām 

grupām uzņēmējdarbības ekosistēmā.  
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 WEgate - Mēs 

atveram durvis sievietēm 

uzņēmējām 

 

ai vēlaties pievienoties 

kopienai? 

 

 

 

        

 

           

 

 

           

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs jau esam minējuši programmas, kas veltītas jauniem 

uzņēmējiem, bet ir arī daudzi citi palīgrīki. 

 Komisija, piemēram, atbalsta vairākus biznesa tīklus un 

iniciatīvas, kas nodrošina iespējas, kas īpaši vērstas uz 

sievietēm uzņēmējām. 

 Ņemot vērā pieaugošo ieinteresēto personu skaitu, kas vēlas 

atbalstīt sievietes uzņēmējas visā Eiropā, Eiropas Komisija ir 

uzsākusi WEgate. Tā ir Eiropas mēroga tiešsaistes platforma, 

lai palīdzētu sievietēm izveidot un vadīt veiksmīgus 

uzņēmumus. WEgate apvieno visas iniciatīvas, kas atbalsta 

sieviešu uzņēmējdarbību, vienā platformā, kas veltīta 

sievietēm uzņēmējām un viņu vajadzībām saistībā ar 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, finansēšanu un vadību. Mērķis ir 

izveidot centru, kas savienotu sievietes uzņēmējas ar atbalsta 

organizācijām vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, 

atvieglojot viņām piekļuvi mentoringa pakalpojumiem un 

biznesa tīkliem visā Eiropā. 

Eiropas Biznesa atbalsta tīklam – kas tika minēts iepriekš - ir 

sieviešu uzņēmējdarbības grupa Facebook kas apvieno 21 

partnerorganizāciju 14 valstīs. Grupa apvieno sievietes 

uzņēmējas biznesa tīklā un ar inovāciju atbalsta pasākumiem 

un sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, 

uzņēmējdarbības partnerību, piekļuvi ārvalstu tirgiem, 

sadarbību ar vietējiem tīkliem, kā arī piekļuvi ES finansējumam. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://www.youtube.com/watch?v=eQBQ_zAa9w4
https://wegate.eu/community/wegate-community
https://wegate.eu/community/wegate-community
https://wegate.eu/
https://www.facebook.com/EEN-Women-Entrepreneurship-Sector-Group-178564092786520/
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       Vai jūs zināt, kas ir 

Biznesa eņģelis? 

Pārbaudiet EK sniegto 

definīciju: 

"Biznesa eņģelis" ir 

privātpersona, kurai 

bieži vien ir augsts 

ienākumu līmenis un 

kurai parasti ir pieredze 

uzņēmējdarbībā un kura 

daļu savu līdzekļu tieši 

iegulda jaunos un 

augošos privātos 

uzņēmumos. Biznesa 

eņģeļi var investēt 

individuāli vai kā daļa no 

sindikāta, kurā viens 

eņģelis parasti uzņemas 

vadošo lomu.” 

 

   

 

 

 

        

 

           

 

 

           

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turklāt Komisija strādā pie tā, lai veicinātu  sieviešu biznesa 

eņģeļu skaita palielināšanos ES un palielināt piekļuvi 

alternatīviem finansējuma avotiem, izveidojot Eiropas sieviešu 

biznesa eņģeļu un sieviešu uzņēmēju kopienu. Četri 

izmēģinājuma projekti, kas aptvēra 14 ES valstis, tika īstenoti 

līdz 2019. gada vidum, un to mērķis bija palielināt informētību 

par biznesa eņģeļiem, apmācīt sievietes, kuras vēlas kļūt par 

biznesa eņģeļiem, un palīdzēt sievietēm uzņēmējām prezentēt 

savas biznesa idejas potenciālajiem investoriem. Šie projekti 

arī palīdzēja sievietēm biznesa eņģeļiem pievienoties 

"galvenajiem" biznesa eņģeļu tīkliem, tādējādi ļaujot tām 

sasniegt kritisko masu, labāk sadalīt risku un iegūt vairāk 

uzņēmējdarbības iespēju. 
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Avoti 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-

sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-

funding/getting-funding/eu-funding-

programmes/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en   

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-

funds/#1 

https://www.euro-access.eu/  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/eu

ropean-territorial/ 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/rural-development_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-

and-reporting/programmes-performance/single-market-

programme-performance_en#predecessor-programmes-

2014-2020 

https://een.ec.europa.eu/ 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-

policy_en 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-

policy_en 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The

%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)

%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%2

0improving%20working%20conditions. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/#1
https://www.euro-access.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/single-market-programme-performance_en#predecessor-programmes-2014-2020
https://een.ec.europa.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-policy_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-policy_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-policy_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/cluster-policy_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081#:~:text=The%20Employment%20and%20Social%20Innovation%20(EaSI)%20programme%20is%20a%20financing,poverty%20and%20improving%20working%20conditions
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https://wegate.eu/ 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-

entrepreneurship/women-

entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20N

etwork%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20c

ountries. 

Fotogrāfijas iegūtas no pixabay, freepik un unsplash.

https://wegate.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20Network%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20countries
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20Network%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20countries
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20Network%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20countries
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20Network%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20countries
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/women-entrepreneurs_it#:~:text=The%20Enterprise%20Europe%20Network%20(EEN,partner%20organisations%20in%2014%20countries
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