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Sektorāla investīciju  platforma

Problēmas: nepietiekams finansējums, tehnoloģiju attīstības un 
inovāciju infrastruktūras trūkums, pētniecības un inovāciju  darbības 
organizatoriskā struktūra – nepieciešama reorganizācija valsts līmenī. 

Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas 

konkurētspējas platforma

578 M EUR



Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un un inovācijas 

konkurētspējas platforma

SIA Vienotais augstskolu  

zinātniskās pētniecības 

centrs 

Zinātne, tehnoloģiju 
pārnese

Augstākā izglītība, 
cilvēkresursu attīstība

Valorizācija, inovatīvi 
uzņēmumi

MĒRĶI
1. Inovācijas un pētniecības koordinācija valsts mērogā;

2. Vienota ilgtspējīga infrastruktūras plānošana;
3. Infrastruktūras kopīga izmantošana zinātnei  un 

inovācijām;
4. Komercializācijas, t.sk.  ekonomisko  ieguvumu  vadības 

stratēģija

30% līdzekļu 30% līdzekļu 40%līdzekļu



Sektorāla investīciju  platforma

578 M EUR



Šā gada janvārī uzsākta sadarbība ar Eiropas Investīciju bankas 
konsultāciju centru (EIBKC), februārī – tikšanās ar Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) viceprezidentu

1. Prezentēta platformas ideja, saņemts konceptuāls atbalsts 
tālākai  tās izstrādei un finansēšanas iespējām;

2. Vadošās auditorkompānijas ir sagatavojušas atbilstoši diviem 
viedās specializācijas virzieniem: (I) Infrastruktūras attīstības 
projektu ienākumu/izdevumu  analīzi; (II) Peļņas un zaudējumu 
aprēķinu; (III) Sociālekonomisko ieguvumu aprēķinu;

3. Uzsākts darbs pie vēl divu projektu sagatavošanas;

4. Uzsākta nepieciešamo  dokumentu  sagatavošanai iesniegšanai
EIB Investīciju  komitejā. 

Paveiktais platformas izveidē.



Veicamās darbības un to termiņi
Nr.p.k. Aktivitāte Termiņš

1. Papildus dokumentu iesniegšana EIB:
- Platformas aktivitāšu saraksts,  nepieciešamais 

finansējums pa aktivitātēm;
- Platformas līdzfinansējuma atšifrējums.

30.03.2016.

2. Platformas projektu biznesa plānu sagatavošana 20.05.2016.

3. Projektu portfeļa kopsavilkuma sagatavošana 20.05.2016.

4. Platformas gala versijas prezentēšana EIB* 30.05.2016.

5. Vizīte EIB, līguma noslēgšana Līdz 30.06.2016.

* Var tikt precizēts



Laika ierobežojums 

ESIF līgumus par projektu realizēšanu paredzēts noslēgt līdz  2017. 

beigām, paredzot  līdzekļu apguvi  līdz 2020.g.  beigām

ESIF Regula paredz, ka EIB projektus finansēs turpmāko trīs gadu laikā 

vai tik ilgi, kamēr finansējums būs pieejams. 

EIB PROJEKTU KRITĒRIJI
 Ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgi;

 Atbilst EIB atbalstāmajam nozarēm, t.sk.:

Stratēģiskas infrastruktūras attīstība, t.sk. digitālā, transporta un enerģētiskā

infrastruktūra;

 Izglītība, pētniecība, attīstība, inovācijas;

Atjaunojamās enerģijas un atjaunojamu resursu izmantošanas patsvara

palielināšana;

Atbalsts MVU un vidējiem uzņēmumiem;



Platformas pārvaldības modelis



Platformas projektu struktūra

Project promoter  ( The 
Borrower) - higher education / 

research  institution in Latvia

Project (CAPEX in R&D 
infrastructure)

Eligible costs Non-eligible costs

Grants 
(ERAF+Horizon)

Commerce banks and/or investors and/or 
equity/colateral funding

EIB



MVU projektu finansēšana

Project of SME – cluster 
member

GRANTS
ALTUM
LOANS, 

MEZZANINES,  

KNOWLEDGE 



Paldies!


