Tendences un prioritātes Baltijas jūras makroreģionā, veidojot pārdomātu un sadarbībā balstītu
inovāciju un uzņēmējdarbības ekosistēmu
GoSmart BSR projekta un starptautiskās konferences rezultāti

Baltijas
Add
title jūras reģions
Makro-reģionu stratēģijas izveidotas, lai:
• Lai sasaistītu Eiropas prioritātes ar reģionālām prioritātēm,
attīstītu sadarbību un celtu produktivitāti, tādējādi esot
konkurētspējīgākiem pat globālā mērogā.
• Kopīgi risinātu tos izaicinājumus, ar kuriem viena valsts vai
reģions nevar tikt galā (t.sk. ūdens resursi, klimats, inovācijas,
bioloģiskā daudzveidība).
• Veiktu mērķtiecīgās investīcijas un veidotu atbalsta
mehānismus, kas sekmē makro-reģiona perspektīvāko jomu
attīstību.
ES stratēģija Baltijas jūras reģionam izstrādāta 2009. gadā

Starptautiskais inovāciju brokeru tīkls
Klienta atgriezeniskā saite par tīklu
• 7 reģioni, 7 kontaktpunkti
• Vidutāja funkcija
• Uzticami, vietējo brokeru pārbaudīti kontakti ārvalstīs

• Pieeja starptautiskiem kontaktiem
• Vērtību ķēdē balstīta risinājumu un partneru meklēšana
• Atbalsts reģionā uz vietas – bez maksas!

• ~200 apzinātu komersantu
• ~10% no tiem sagatavoti piedāvājumi sadarbībai ar ārvalstu
partneri vai tiem piedāvāts kāds partnera pieprasījums
2021. gadā paredzēts paplašināt tīklu ar jauniem
kontaktpunktiem Baltijas jūras reģionā, tai skaitā Latvijā.

https://ej.uz/TIBS-klients

STARPTAUTISKAIS INOVĀCIJU BROKERU TĪKLS
Vairāki ieguvumi jūsu uzņēmumam

Tēmēti uz jūsu vajadzībām
TIBS brokeri novērtē jūsu uzņēmumu un sniedz
informāciju par individuāli pielāgojamiem
risinājumiem jūsu biznesa attīstībai,
fokusējoties uz:
• piemērotu attīstības un inovāciju virzienu
identificēšanu
• izmaksu samazināšanu
• efektivitātes palielināšanu

Biznesa kontaktu veidošana
Jums tiek sniegta pieeja pārbaudītiem
kontaktiem, lai izvairītos no afēristiem un
krāpniekiem. Izmantojot trešo pušu objektīvu
informāciju, tiek izvērtēti abi sadarbības
partneri.

Iespēja piekļūt ārvalstu partneriem
TIBS brokeri nodrošina piekļuvi kā pašmāju, tā 6
ārvalstu partneriem Eiropā. Mūsu brokeri ir
iesaistīti sadarbības tīklā un sniedz
nepieciešamos kontaktus, kas palīdz:
• piekļūt jauniem partneriem un tehnoloģijām
• izstrādāt jaunus produktus
• izvērtēt alternatīvas tirgus nišas
• atrast jaunus partnerus ārvalstīs

Specializēti risinājumi
TIBS palīdz jūsu uzņēmumam palielināt
konkurētspēju. Atbilstoši jūsu vajadzībām, brokeri:
• informē par piemērotiem un pieejamiem
risinājumiem
• sniedz ieteikumus biznesa modeļa pielāgošanai
• meklē inovāciju iespējas
• iegūst un nodod zināšanas

Konsultācijas tiek
nodrošinātas bez
maksas!

Ģirts Broks
Inovāciju brokeris
Vidzemes plānošanas reģionā
girts.broks@vidzeme.lv

STARPTAUTISKAIS INOVĀCIJU BROKERU TĪKLS
Go Smart – inovācijas pāri robežām. Kā tas notiek?
Izmantojot kontaktu tīklu,
brokeris palīdz apzināt
potenciālas partnerības vietējā
un starptautiskā mērogā

Tiek izskatītas uzņēmuma vērtību
ķēdes un sistēmas

Brokeris satiekas
ar uzņēmēju

1. Solis

3. Solis

2. Solis

Tiek apzināti partneri no 6
citām Eiropas valstīm,
izvērtējot piemērotus
attīstības virzienus

Izmantojot savas un kolēģu
zināšanas par konkrēto tirgu,
brokeris palīdz veidot
veiksmīgus kontaktus

4. Solis

5. Solis
Ģirts Broks
Inovāciju brokeris
Vidzemes plānošanas reģionā
girts.broks@vidzeme.lv

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam
2021. gada februārī publicēta jaunā makro-reģiona stratēģija, kā
kopējais mērķis ir nodrošināt efektīvu valsts, reģionālo un vietējo
ieinteresēto personu, pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības, tostarp
jauniešu, iesaistīšanos makro-reģiona stratēģijas īstenošanā.
Tostarp paredzēts veicināt:

⦁ Atbalstu reģioniem un organizācijām makro-reģiona
stratēģijas ieviešanai, kapacitātes celšanai
⦁ Kontaktu apmaiņu, tīklošanos ar citiem, zināšanu
apmaiņa
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

ESSBJR Politikas joma Inovācija (I)
Monitorē ieviestos projektus, ņem
no tiem atziņas, lai veidotu
stratēģisku attīstību un papildinātu
trūkstošo. Īpaši izcelti ir vairāki
projekti, no kā rezultātiem ieguvēji
ir bijuši ne tikai iesaistītie reģioni un
organizācijas, bet arī, kas ir īpaši
nozīmīgi visas inovāciju politikas
jomas attīstībai, tostarp projekti
RDI2CluB un GoSmart BSR, kā vieni
no spēcīgākajiem virzītājiem ir
bijuši tieši Vidzemes plānošanas
reģiona
komanda
kopā
ar
uzņēmējiem un ieinteresētajām
organizācijām.

Pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas
metodoloģija
GoSmart BSR projekta ietvaros vairāki Baltijas jūras reģioni no Dānijas,
Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas izvirzīja kopējas
viedās specializācijas prioritātes, kas ir uzskatāmas par „jomām ar
potenciālu”, lai nostiprinātu kopējas globālās konkurences pozīcijas.
Tas ir iespējams, īstenojot praktiskus, uz uzņēmējdarbību vērstus un
inovatīvus projektus, kurus ir izstrādājuši galvenie ekonomikas dalībnieki, jo
īpaši mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kuriem nākas sacensties nevis
apmēra, bet gan „vieduma” ziņā, un kuriem ir nepieciešams strukturēts
politisks un finansiāls atbalsts.
Ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomu
«Inovācija» ir paredzēts 2021.gada laikā, izmantojot šo metodoloģiju,
izstrādāt pārrobežu viedās specializācijas stratēģiju Baltijas jūras reģionam.
Materiāli lejupielādējami: www.gosmartbsr.eu

ESSBJR Politikas joma Inovācija (II)
Rīcības plāns 2021.-2027. gadam, prioritātes:

1. Izaicinājumu virzīta inovācija

2. Digitālā inovācija un pārveide
3. Kop-radīta inovācija

Liels fokuss uz pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas
izstrādi, lai noteiktu vispotenciālākās jomas, kuras attīstīt tieši
makro-reģiona līmenī.
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

ESSBJR Politikas joma Inovācija (III)
1. Izaicinājumu virzīta inovācija
• Makro-reģionālu izaicinājumu virzītas inovācijas politikas un
darbību mērķis ir veicināt izrāvienus un tirgu veidojošus
jauninājumus, lai reaģētu uz 21. gadsimta sociālajām, vides
un ekonomiskajām problēmām BJR
• Izveidot spēcīgākas inovācijas ekosistēmas un risināt kopīgas
BJR problēmas, izstrādājot kopīgus risinājumus un ar tiem
saistītas jaunas visas Baltijas vērtības ķēdes
• Mērķis ir pārvērst izaicinājumus par ilgtspējīgas izaugsmes
iespējām BJR
• Vieda specializācija ir galvenais politikas pamats inovāciju
izaicinājumiem
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

ESSBJR Politikas joma Inovācija (IV)
2. Digitālā inovācija un pārveide
•

Jaunās digitālās tehnoloģijas, piemēram, AI, VR, AR,
robotika un lietu internets (IoT), ir galvenie instrumenti, lai
risinātu sabiedrības problēmas, sekmētu jaunus
uzņēmumus, inovācijas, pakalpojumus un ilgtspējīgāku,
izmantojamāku un vitālāku dzīves vidi un infrastruktūru

•

izstrādāt kopējus standartus sadarboties
publiskiem un privātiem risinājumiem

•

dot uzņēmumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
iespējas analizēt, novērtēt, attīstīt, kopīgi radīt un kopā
pārbaudīt jaunas idejas un pakalpojumu

•

veicināt zināšanu apmaiņu un
veidošanu digitalizācijas ietvaros

spējīgiem

institucionālo

spēju
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

ESSBJR Politikas joma Inovācija (V)
3. Kop-radīta inovācija
•

Vest kopā mazās kompānijas, jaunuzņēmumus un lielos
uzņēmumus, lai kopīgi strādātu pie risinājumiem, saprastu
lomas vērtību ķēdē. Cieša sasaiste ar publisko un pētniecības
sektoru. Vest kopā ar talantiem.

•

Veicināt MVU iesaisti koprades procesos, uzlabojot to spējas un
absorbcijas spējas, lai tirgus pieprasījuma virzītas idejas efektīvi
pārvērstu inovācijās

•

Savienot inovācijas ekosistēmas visā BJR, izstrādājot un
izmēģinot sistemātiskus modeļus un praksi, lai BJR MVU,
pētniekus, testēšanas telpas un galalietotājus iesaistītu
koprades darbībās

•

Veicināt starpvalstu sadarbību un MVU piekļuvi PAI
infrastruktūrai, kā arī starpvalstu apmaiņu un kopīgu attīstību
starp Inovāciju infrastruktūras organizācijām un inkubatoriem

https://www.balticsea-region-strategy.eu/

Inovāciju
koprades
laboratorija
8 MVU
6 zinātnieki
5 moderatori
Vadlīnijas koprades organizēšanai
tiešsaistē, sadarbojoties pētniekiem un
uzņēmējiem – izstrādes procesā!
Palielināts sadarbības līmenis un izpratne
par sadarbību starp zinātni un industriju
Identificētas vismaz 6 sadarbības

Interreg BJR programma 2021-2027
1.1. Fokusēties uz viedās specializācijas jomu attīstību,
tādējādi veicinot labklājību un ekonomisko izaugsmi
reģionos, arī spēju pārvarēt krīzes, stabilizēties, izvairīties
no ārējiem apstākļu ietekmes (to explore solutions how
support companies to recover from unexpected crisis)

3.1. Aprites ekonomikas principu ieviešana
uzņēmumos – pāreju no lineāras resursu
izmantošanas uz apritīgu, kapacitātes celšana
uzņēmumiem, organizācijām, vadlīniju izstrāde,
metodoloģijas, ekspertīze

1.2. Pārdomāti publiskie pakalpojumi no organizāciju un
procesu viedokļa, t.sk. digitalizēšana, tehnoloģiju lietošana,
resursu efektivizēšana, dabai draudzīgi risinājumi, inovatīvi
publiskie iepirkumi, vienkāršojot birokrātiju.

3.2. Energoefektivitāte industriālos procesos
3.3. Vieda un dabai draudzīga mobilitāte, t.sk.
produktu
pārvadājumi
lauku
teritorijās,
digitalizācijas risinājumi

2.1. Ūdens resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
2.2. Jūras un iekšzemes ūdens resursu izmantošana, t.sk.
Jaunu produktu attīstība no jūras produktiem (aļģes,
niedres, jūraszāles, dūņas utt.), arī iekšzemes, piejūras un
jūras tūrisms.

*Programmas prioritātēs ir iespējamas nelielas izmaiņas,
kamēr tā vēl nav iesniegta Eiropas komisijā.

Interreg CB programma 2021-2027
1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība
• MVU izaugsmes un konkurētspējas uzlabošana, tostarp veicot produktīvas investīcijas
2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana
• Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana
• Dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras
veicināšana, sevišķi pilsētvidē, un piesārņojuma samazināšana
• Ilgtspējīgas un multimodālas pilsētas mobilitātes veicināšana
3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus
•

Nodarbinātības pieejamības uzlabošana visiem darba meklētājiem, sevišķi jauniešiem,
ilgstošiem bezdarbniekiem un neaktīviem cilvēkiem, veicinot pašnodarbinātību un
sociālo ekonomiku

4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem
•

Valsts iestāžu, sevišķi to, kurām uzdots pārvaldīt konkrētu teritoriju, un ieinteresēto
pušu institucionālās kapacitātes uzlabošana

https://ej.uz/cb-programma
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