
Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)

Iesaistītās organizācijas:
• Vidzemes plānošanas reģions - partnera organizācija
• LR Ekonomikas ministrija 
• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
• Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
• LR Zemkopības ministrija 
• Lauku atbalsta dienests 
• IT klasteris 
• Augstākās izglītības un pētniecības organizācijas, kas darbojas reģionā 
• Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas
• Latvijas Pašvaldību savienība
• Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības 
• Mazie un vidējie uzņēmumi

2016. gada 1. aprīlis līdz 2019. gada 31. marts 2019. gada 1. aprīlis līdz 2021. gada 31. marts 

1. FĀZE

IEVIEŠANA

Rīcības plāna mērķis:
Uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan 

Latvijas, gan Vidzemes plānošanas reģiona līmenī, kā arī attīstīt Latvijas 
inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstību un to internacionalizāciju.

Projekta mērķis:
 Attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta 

sistēmas partneru reģionos.

Projekta sagaidāmie rezultāti un to ietekme:
• Uzlabots eko-inovatīvu MVU un inovāciju atbalsta organizāciju 

sadarbības modelis (pēc triple helix principiem)
• Uzlabota reģionālo, eko-inovatīvo MVU 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.

2. FĀZE

UZRAUDZĪBA

Plānā iestrādātas arī rīcības, kuras darba grupa uzsvērusi kā nepieciešamas, 
lai veicinātu lielāka uzņēmēju skaita iesaisti eko-inovāciju 

internacionalizācijā.

Vidzemes plānošanas reģions 
 � vidzeme@vidzeme.lv  � www.vidzeme.lv 

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Interreg Europe programma par to neuzņemas nekādu atbildību.



IT uzņēmumu aptaujas,
MVU intervijas

A1. Rīcība. Atbalsta instrumentu 
uzlabojumi un ilgtspējas nodrošināšana 
pasākumā 3.2.1.2. “Starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana”

A2. Rīcība. Pasākumu 1.2.1.2. “Atbalsts 
tehnoloģiju pārneses sistēmas 
pilnveidošanai” Inovāciju vaučeri un 
1.2.1.1.  Kompetences centri pilnveide 
un popularizēšana

A3. Rīcība. Citu politikas instrumentu 
pilnveide atbalsta sistēmas uzlabošanai

PROGRAMMU UN POLITIKAS

INSTRUMENTU PILNVEIDE 

A. BLOKS

Darba grupas
sanāksmju diskusijas

Partneru valstu labās
prakses un to analīze

Inovāciju ekosistēmas atbalsta sistēmas
pašizvērtējums (Self assessment)

B1. Rīcība. Inovāciju t.sk. eko-inovāciju 
atbalsta sistēmas pilnveide un 
piedāvājuma izstrāde tālākai 
informācijas apmaiņai par 
identificētajām uzņēmumu vajadzībām 
un atbalsta sniedzēju jaunumiem

B2. Rīcība. Projekta iesniegšana aprites 
ekonomikas modeļu un iespēju 
zināšanu bāzes nostiprināšanai reģionā 
- pašvaldības, P&A institūcijas, MVU

B3. Rīcība. Pašvaldību uzņēmējdarbības 
atbalsta speciālistu apmācību un 
tikšanos organizēšana reģionā 
sadarbībā ar LPS un VUC

 KOORDINĀCIJAS UZLABOŠANA AR

TRIPLE HELIX IESAISTĪTAJĀM PUSĒM 

B. BLOKS

C1. Aprites ekonomikas dziļākas 
izpratnes veicināšana reģiona 
uzņēmēju vidū

C2. Inovatīvā iepirkuma un citu metožu 
izmantošana, kas veicinātu jaunu 
produktu izveidi privātajā sektorā

C3. Reģionālās inovāciju un pētniecības 
konsultatīvās platfomas izveide

C4. Normatīvās bāzes piemērošana 
bioekonomikas eksporta iespējām

C. BLOKS

VISPĀRĒJAS REKOMENDĀCIJAS. VEIKSMĪGU PIEMĒRU

EKO-INOVĀCIJU IEVIEŠANU REĢIONĀ POPULARIZĒŠANA

Uzlabota eko-inovāciju atbalsta sistēma


