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Vadošais partneris –

Ostergotlandes reģiona 

pašpārvaldes reģionālās 

attīstības departaments 

(Zviedrija)

Prezentē:

Ilona Platonova

Projekta eksperte

Projekts «Atbalsts eko inovāciju virzībai 

starptautiskajos tirgos» (SUPER)

Projekta ieviešanas laiks

01.04.2016.- 31.03.2019.(I fāze)

01.04.2019.-31.03.2021.(II fāze)
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Eko-inovācijas

Kas tas ir?

Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums

jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, 

process, vadīšanas metode), kas veicina

efektīvāku resursu izmantošanu vai vides 

aizsardzību.
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Mērķis: Attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un 
inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos

Projekta sagaidāmie rezultāti un to ietekme

• Uzlabots eko-inovatīvu MVK un inovāciju atbalsta
organizāciju sadarbības modelis (pēc triple helix principiem)

• Uzlabota reģionālo, eko-inovatīvo MVK atbalsta politika

• Sadarbībā ar ekspertiem un darba grupas dalībniekiem,
izstrādāts reģiona vajadzībās bāzēts rīcības plāns, kas ir
kā pamats arī virzībai uz vienotu Ziemeļvalstu bioekonomikas
attīstības stratēģiju
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Actor Level

Innovation phases:

Start-up stages:

Phases

European level

National level

Local/regional level

R & D

Opportunity 
recognition

Demonstration
& Verification

Opportunity 
focusing

Company formation

Commercialisation 
& Marketing

Market entry

Universities

FoundationsIncubation associations

Chambers of 
Commerce & 
Industry (IHK)

Clusters & Technology parks

Business & 
entrepreneurs-
hip 
associations & 
networks 
(BDOs)

Diffusion

Clusters – Green Technology cluster, 
Clean technology, wood, food sector

EU funding programmes: Horizon 2020, LIFE, Klimate KIC,  

Venture / innovation  funding
Public funding programmes (BIF), Altum

Private finance (e.g. VC funds,) 
Corporate venture funds, Business angels, Crowdfunding, -
cofunded by Altum/CFCA

LIDA, Business Incubators

Vidzeme University, RTU Cēsis

Public research 
institutions and Higher 
Education institutions 
(e.g. University of Latvia, 
RTU etc.)

Public funding, R&D programmes (e.g. Competence centers)

Eureka, Eurostars, Cosme

Chamber of Trade and 
Commerce (LTRK)

Latvian support systems for entrepreneurship and innovation (2018)

Rural support service, Latvian Rural Advisory and Training Centre –
for agricultural sectors only

Local municipal entrepreneurship 
specialists/offices, Vidzeme region 

entrepreneurship centre

Start-up associations

Institute of Environmental 
solutions

Business incubators at universities , 
BI established by LIDA

R&D 
infrastructure, 

Research - SEDA
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Pēc kopējas

metodoloģijas veikts

inovāciju sistēmas

novērtējums

0

1

2

3

4

Structure

Functions 

Dynamic tailoring

Navigation 

Mainstreaming 
sustainability

Assessment and 
monitoring of 
effectiveness

SUPER-Self Assesment Tool 



6

Inovāciju atbalsta 

sistēma eko-

inovācijām

• Inovāciju sistēmā nav atbalsta ekoinovācijām, 

fokusējot tām kādus atbalsta instrumentus. 

• Atbalsts ir saistīts ar vides jautājumiem, 

informētības palielināšanu un infrastruktūras 

attīstību (ūdens, notekūdeņi, 

elektroautomobiļi vai energoefektivitātes 

risinājumi).

• Viens no Latvijas izaicinājumiem attiecībā uz 

atbalsta mehānismiem ir nodrošināt šo 

struktūru un sistēmu ilgtspējību, jo lielākā 

daļa no tām ir izveidotas un darbojas ar ES 

un citu ārvalstu fondu atbalstu. Kad 

finansējums ir beidzies, kļūst grūti nodrošināt 

šo struktūru darba nepārtrauktību un 

nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
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• Programmās, kas saistītas ar inovāciju atbalstu, piemēram, inovāciju 

vaučeru programmā, interese no reģiona uzņēmējiem ir neliela.

• Vienīgie reģionālā līmeņa pētniecības un attīstības pakalpojumu sniedzēji

ir augstskolas, zināmā mērā arī privātas organizācijas (pētniecības iestādes). 

Nevienam no tām nav atbilstoša un pietiekama finansējuma MVU pētniecības 

un attīstības finansēšanai.

• Inovāciju internacionalizācijas atbalsta mehānisms reģionālā līmenī nav 

pieejams. Ir tikai nelieli projekti, kas organizē braucienus un pieredzes 

apmaiņu starp tuvējām valstīm. Nacionāla līmeņa darbības galvenokārt tiek 

koordinētas Rīgā, tādēļ reģionālajiem dalībniekiem ir jāveido un jāsaglabā 

cieša sadarbība ar iestādēm Rīgā
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• Informācijas vākšana un izplatīšana ir pieejama dažādos 

līmeņos, ieskaitot vietējo līmeni. Daudzas valsts iestādes ir 

izvietojušas savus birojus reģionālajās pilsētās, lai nodrošinātu 

tiešu piekļuvi to informācijai. 

• Informācijas izplatīšanas pasākumi tiek koordinēti starp 

iestādēm un lielākā daļa MVU pasākumu reģionālā līmenī, attiecas 

uz 5+ organizācijām, atbalsta mehānismiem un programmām. 

• Daži klasteri

• Tehniskā kapacitāte un infrastruktūra ierobežota

• Forecasting and roadmapping

• Atbalsta organizācijām ir ierobežotas iespējas eksperimentēt vai 

atbalstu pielāgot dinamiski. Atbalsta sistēmā būtu nepieciešami 

daži elementi, kas šajā sistēmā ļautu īstenot eksperimentus un 

ieviest ekoinovācijas aspektus. 
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Iespējas

• "Zaļais" iepirkums kalpo kā instruments 
pašvaldībām un publiskiem uzņēmumiem, lai 
atvieglotu jaunu pakalpojumu un ekoinovatīvu 
risinājumu izveidi. Tomēr līdz šim tas reti tiek 
izmantots inovāciju veicināšanai Latvijā. 
Plašāka instrumenta izmantošana varētu 
veicināt jaunus risinājumus un radīt 
ekoinovatīvus produktus.

• Tā kā reģions ir diezgan reti apdzīvots, preču 
sadalei, jo īpaši slimnīcām, skolām un 
sociālās aprūpes centriem, ir nepieciešama 
transporta koordinācija, lai tādējādi 
samazinātu izmaksas. 

• Vietējo piegādātāju sadarbību varētu 
koordinēt, ja izveidotu piemērota IT sistēma, 
kas ļautu ar nelielām pūlēm samazināt 
izmaksas lauksaimniekiem un vietējiem 
ražotājiem.

Pašvaldības

Plānošanas reģions

Pētniecības institūcijas

Nacionālo atbalsta sniedzēju 

pārstāvji

Eksporta aģenti

Inovāciju skauti



10

Ekonomiskie 

risinājumi

• Uzņēmumu grupas var tikt izglītotas aprites 

ekonomikā un aicinātas domāt par 

ekonomiskākiem un loģiskākiem biznesa 

procesiem

• Tāpat reģionā varētu identificēt tos 

pārpalikumu resursus, kas reģionā ir plaši 

pieejami un kurus var vai vajag pārstrādāt.

• Energoefektivitātes sektorā ir iespēja 

izmantot inovatīvus iepirkumus vai esošos 

risinājumus, lai skolām un citām sociālajām 

ēkām nodrošinātu viedus IT risinājumus un 

tādējādi efektīvāk izmantotu enerģiju. 

• Cilvēkiem, kuri strādā IT industrijā, jāveicina 

aprites ekonomikas un dalīšanās ekonomikas 

piemēri, piemēram, kopstrādes telpas un citi 

risinājumi attālinātajiem darbiniekiem 

Citu valstu pieredze



Paldies!

www.interregeurope.com/super


