
Sniedz uzņēmējdarbības attīstības atbalstu reģionā, 

piedāvājot konsultācijas par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu iesācējiem un informāciju par pieejamo 

atbalstu jau esošajiem uzņēmējiem. 

Inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Vidzemes reģionā, izstrādājot konkrētus ieteikumus 

inovāciju politikas uzlabošanā un sniedzot zināšanas 

MVU par inovāciju atbalsta instrumentiem Latvijā. 

Ar kādām uzņēmējdarbības atbalsta metodēm 

efektīvāk veicināt inovāciju attīstību reģionos? 

Kā veicināt uzņēmēju un pētniecības nozares 

internacionalizāciju, nodrošinot inovatīvu 

produktu un pakalpojumu attīstību? 
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RAT IO

Veidot izpratni par videi draudzīgu inovāciju attīstības 

nozīmi un meklēt risinājumus, kā veicināt videi 

draudzīgu un inovatīvu uzņēmumu rašanos, vairojot 

to konkurētspēju. 

Kas nepieciešams, lai attīstītos videi draudzīgi 

uzņēmumi, un kā veicināt to eksportspēju? 

SUPER

Vieda, ilgtspējīga un iekļaujoša 

bioekonomikas nozares izaugsme 

Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās. 

Kā Vidzemes reģiona bioresursus 

 izmantot ekonomikas attīstīšanai? 

RDI2CLUB

Reģiona pētniecības un inovāciju infrastruktūras 

pieejamības un izmantošanas sekmēšana mazajiem 

un vidējiem komersantiem. 

Kā sekmēt reģionā esošās pētniecības un inovāciju 

infrastruktūras pieejamību uzņēmumiem un  veidot 

uzņēmumu un pētnieku sadarbību? 

INNO  INFRA  SHARE

Izveidot un nostiprināt sadarbības tīklojumu kopīgu 

inovāciju veidošanai Vidzemē, kā arī visā Baltijas Jūras 

reģionā. 

GOSMART  BSR
V IDZEMES  UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

CENTRS

Kā veicināt privātā sektora interesi ieguldīt 

pētniecībā un attīstībā un pētniecības rezultātu 

komercializēšanā viedo specializāciju jomās, lai 

uzlabotu uzņēmumu produktivitāti un 

konkurētspēju?  

Politikas uzlabošana ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas 

viedo specializāciju jomās atbalstam.

ECORIS3

Kā stiprināt reģiona kokrūpniecības 

uzņēmumus, veicinot to ražotā produkta vai 

pakalpojuma pievienoto vērtību, konkurētspēju 

un eksportspēju?  

Pārrobežu sadarbības stiprināšana kokapstrādes un 

mēbeļu ražošanas sektorā starp uzņēmējiem un 

citiem jomas speciālistiem, lai attīstītu inovācijām 

bagātu industriju, izmantotu dizaina stratēģisko 

domāšanu, tā veicinot koksnes produktu pievienotās 

vērtības radīšanu, kā arī uzņēmumu eksportspēju.

WOOD  &  FURNITURE

Kāds atbalsts nepieciešams, lai veicinātu vienotu 

galamērķa pārvaldību un tūrisma uzņēmēju 

konkurētspēju?  

Konkrētu ieteikumu izstrāde tūrisma politikas 

pilnveidei Latvijā, iepazīstot Eiropas labās prakses 

piemērus tūrisma galamērķu pārvaldībā.

DEST INAT ION  SME `S

Kā kulināro mantojumu, vietēji audzētus 

produktus izmantot tūrisma uzņēmējdarbības 

attīstīšanai un viesu piesaistei? 

Atbalsts uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, sniedzot 

zināšanas par kulināro mantojumu un sezonālu 

pārtiku, veidojot sadarbības tīklojumus starp 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem, 

padarot Vidzemi pievilcīgu ārvalstu un vietējo 

gastronomisko tūristu apmeklējumiem.

L IVONIJAS  KUL INĀRAIS  CEĻŠ


