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Kāpēc mēs to darām?

• Viens no projekta GoSmart BSR veicamajiem uzdevumiem 
– izvērtēt attiecīgajā projekta partnera reģionā pieejamās 
atbalsta programmas un instrumentus

• Iegūtā informācija palīdzēs attīstīt projekta galveno 
plānoto uzdevumu – starptautiskās inovāciju brokeru 
sistēmas (TIBS) izveidošanu

• TIBS tiek radīta, lai ieguvēji būtu visi inovāciju 
ekosistēmas dalībnieki projekta GoSmart BSR dalībvalstīs 
(Latvija, Polija, Igaunija, Lietuva, Somija, Vācija un Dānija)
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Vienota pieeja

• Katram projekta partnerim analizēt aptuveni 24 atbalsta 
programmas/instrumentus savā reģionā, kas veicina 1) 
internacionalizāciju, 2) inovāciju un 3) viedās specializācijas 
pieeju.

• Rekomendētais darbības periods šīm atbalsta 
programmām/instrumentiem: 2013-2020

• Katram projekta partnerim izveidot kopsavilkumu par visiem 
analizētajiem atbalsta instrumentiem, kā arī sniegt 
rekomendācijas plānotajai TIBS sistēmai

• VPR izveidot kopsavilkumu par visu reģionu atbalsta 
programmām/instrumentiem, kā arī apkopot rekomendācijas
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Atbalsta programmu/instrumentu atlases 
ceļvedis

Vai identificētā programma/instruments

• ir paredzēts MVU atbalstam?

• ir pieejams projekta partnera teritorijā?

• atbalsta internacionalizāciju?

• atbalsta inovācijas?

• atbalsta viedās specializācijas jomas?
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Saturs

• Atbalsta instrumenta nosaukums, institūcija, kas to pārvalda
• Mērogs (starptautisks/nacionāls/reģionāls/lokāls)
• Atbalsta veids (finanšu, nefinanšu, kombinēts, cits)
• Mērķa grupa
• Atbalsta programmas/instrumenta apraksts
• Atbalsta programmas/instrumenta stiprās puses
• Atbalsta programmas/instrumenta vājās puses
• Pieredze, ko pārņemt no konkrētās atbalsta 

programmmas/instrumenta, lai pielietotu to TIBS
• Pārneses iespējas uz TIBS

• Visu analizēto programmu/instrumentu kopsavilkums, 
rekomendācijas TIBS attīstīšanai

• Visu partneru reģionu ziņojumu izvērtējums un kopsavilkums 
(procesā)
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Galvenie secinājumi

• ES atbalsta programmu plānošanas kontekstā Latvija atrodas 
vienotā NUTS2 reģionā un atbalsta programmas netiek 
plānotas atsevišķi Latvijas plānošanas reģionu griezumā

• Atbalsts inovāciju projektos, kuros ir paredzams salīdzinoši ilgs 
ceļš no pētniecības līdz gatavam, komercializējamam 
produktam vai pakalpojumam, ir pārāk īss ieviešanas termiņš

• Daudziem atbalsta instrumentiem ilgtspēja atkarīga no 
publiskā finansējuma (iespējami programmas pārrāvumi)

• Identificētas pozitīvas tendences lokāla mēroga atbalsta 
instrumentos (pašvaldību granti, pašvaldību uzņēmējdarbības 
speciālisti, koprades telpas u.c.)

• Cilvēka faktors kā veiksmes atslēga atbalsta instrumenta 
popularitātei
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Galvenie secinājumi

• Nepietiekams atbalsta programmu mārketings (ar 
izņēmumiem)

• Trūkst vienotas, integrētas pieejas inovāciju attīstīšanas 
atbalstam no idejas līdz tirgum gatavam produktam. Ir 
atsevišķi, lielākoties savstarpēji nesaistīti dažādu attīstības 
posmu atbalsta instrumenti, kurus pārvalda dažādas 
institūcijas. 

• Jāpagarina pieteikšanās termiņš vai jānodrošina pieteikšanās 
iespēja nepārtraukti 

• Pozitīvi tiek vērtēta LIAA biznesa inkubatoru un Altum
pieejamība reģionos, augsti novērtēta arī LIAA Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšanas programma
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Rekomendācijas TIBS attīstīšanai

• Skaidra TIBS sistēmas definēšana
- nekopēt
- papildināt

• Efektīvs mārketings
- īpaši svarīgs sākuma (=izglītošanas) fāzē
- veiksmes stāsti kā mārketinga instruments

• Ilgtspējas nodrošināšana
- atkarība no publiskā finansējuma
- citi finanšu avoti?
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Papildus informācija
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Projekta vadītāja
Vidzemes Plānošanas reģions
+371 26674261; +371 64116007
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