Kohēzijas politika Latvijā
ES kohēzijas politikas ietvaros laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam Latvijā ieviesīs vienu
kopēju Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF)
darbības programmu.

Kāds ir paredzētais ES ieguldījumu apmērs
Latvijā 2014.–2020. gadā?
Kohēzijas politikas īstenošanai 2014.–2020. gadā
Latvijai
kopā
ir
piešķirts
aptuveni
4,51 miljards euro:
● 3,04 miljardi euro
— mazāk attīstītajiem
reģioniem (visa valsts ir klasificēta kā mazāk
attīstītais reģions).
● 1,35 miljardi euro — no Kohēzijas fonda.
● 93,6 miljoni euro —
sadarbības veicināšanai.
● 29 miljoni euro —
iniciatīvai.

Struktūrfondu (ERAF un ESF) atbilstība
2014.–2020. gadā

■

Mazāk attīstīti reģioni
(IKP uz iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no vidējā ES27 rādītāja)

■

Pārejas reģioni
(IKP uz iedzīvotāju ir no > 75 % līdz < 90 % no vidējā
ES-27 rādītāja)

■

Mazāk attīstīti reģioni
(IKP uz iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no vidējā ES27 rādītāja)

Eiropas

jaunatnes

teritoriālās
nodarbinātības

No
iepriekšminētajiem
līdzekļiem
ESF ieguldīs
vismaz 629 miljonus euro. Faktiskais ieguldījuma
apmērs tiks noteikts, ņemot vērā konkrētas valstu
problēmas ESF paredzētajās jomās.
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Kādas ir galvenās ieguldījumu prioritātes Latvijā?
Ieguldījumu prioritātes Latvijā tiks noteiktas Partnerības nolīgumā ar Eiropas Komisiju. Sagaidāms, ka ieguldījumu
prioritātes ietvers:

●
●
●
●
●
●

ekonomiskās produktivitātes, inovāciju, pētniecības un zinātnes kvalitātes paaugstināšanu;
ilgtspējīgu un efektīvu transporta infrastruktūru;
ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu;
augstu nodarbinātības līmeni iekļaujošā sabiedrībā;
augstu izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti;
līdzsvarotu un ilgtspējīgu teritoriālo attīstību.

Kādi rezultāti ir sasniegti līdz šim?
Kohēzijas politikas īstenošanai 2007.–2013. gadā Latvijai kopā tika piešķirti aptuveni 4,6 miljardi euro.
Kopš 2007.–2013. gada finansējuma perioda sākuma, citu sasniegumu starpā, ES kohēzijas politikas ieguldījumi sekmēja
šādus galvenos sasniegumus:

●
●
●
●
●
●
●
●

radītas 1632 jaunas darba vietas;

●
●

100 000 darba vietās ir veikta arodrisku novērtēšana;

●
●

vairāk nekā 58 000 jauniešu saņēma atbalstu mācībām arodizglītības iestādēs;

izstrādāti 123 pētniecības projekti;
160 uzņēmumi sekmīgi ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju;
984 projekti palīdzēja Latvijas uzņēmējiem uzsākt darbību starptautiskajos tirgos;
paaugstināta 146 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāte;
rekonstruēts 389,1 kilometrs transporta tīkla (TEN-T) ceļu un 1. klases ceļu;
45 % vidusskolu skolēnu ir nodrošinātas mācības modernizētos dabaszinātņu kabinetos;
8169 personas ar kustību ierobežojumiem un 1597 personas ar redzes vai dzirdes traucējumiem saņēma uzlabotus
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
vairāk nekā 21 000 jauniešu invalīdu vai sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu tika iekārtoti izglītības iestādēs
un/vai saņēma atbalstu mācībām;
vairāk nekā 16 000 nodarbinātu personu piedalījās apmācībās, tādējādi paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju.

Kohēzijas politikas veiksmes stāsti
Kohēzijas fonda projekti
●

Savienojumi ar Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu

700 000 Rīgas iedzīvotāji būs nodrošināti ar modernizētu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu.
Kopējās izmaksas: 61,3 miljoni eiro (Kohēzijas fonda ieguldījums: 20,6 miljoni eiro)

Velotūrisma attīstība Ventspilī

Ventspilī tika izbūvēts veloceliņš, savienojot starptautisko ostas termināļli ar galvenajiem pilsētas tūrisma objektiem,
piemēram, vecpilsētu, Ostas ielas promenādi vai Dienvidu molu. Veloceliņa maršrutā ir uzlabota tūrisma informācija, kā arī
ir nodrošināts pietiekams celiņa apgaismojums un ierīkotas jaunas velosipēdu stāvvietas.
Kopējās izmaksas: 1,3 miljoni euro (ES ieguldījums: 997 722 euro)
● Dihidropiridīna atvasinājumi — jauns ķīmijterapijas potencēšanas līdzeklis

Latvijas Organiskās sintēzes institūts izstrādā jaunu un inovatīvu ķīmijterapijas līdzekļu potencētāju ar zemāku toksicitātes
līmeni un mazāk blakusparādību nekā pašreiz lietotajiem ārstniecības līdzekļiem.
Kopējās izmaksas: 152 548 euro (ERDF ieguldījums: 90 146 euro)
2014. gada marts
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ERDF projekti

ESF projekti
●

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošināja apmācību programmas un pārkvalificēšanās pasākumus vairāk nekā
112 200 bezdarbniekiem, lai sekmētu viņu integrāciju darba tirgū.
Kopējās izmaksas: 101 miljoni euro (ESF ieguldījums: 94,5 miljoni euro)

●

Kvalifikācija ir konkurētspējas pamatnosacījums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīko mācību kursus un apmācību darbavietā uzņēmumu darbiniekiem, lai
pilnveidotu viņu prasmes un kompetences. Galvenā mērķauditorija ir jaunieši līdz 30 gadu vecumam. Projekta mērķis ir
ilgtermiņā uzlabot Latvijas konkurētspēju, paaugstinot arī darbaspēka produktivitāti.
Kopējās izmaksas: vairāk par 47 miljoniem euro (ESF ieguldījums: vairāk par 30 miljoniem euro)

Uzziniet vairāk par ES kohēzijas politikas projektiem Latvijā
Vairāk projektu piemēru, kā arī saites uz ES kohēzijas politikas finansējuma saņēmēju sarakstiem
skatiet šajās tīmekļa vietnēs:

●
●
●

Eiropas Komisijas Reģionālās politikas tīmekļa vietne;
Eiropas Sociālā fonda tīmekļa vietne;
vadošās iestādes Latvijā tīmekļa vietne.
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