
 

 

Igaunijas-Latvijas programmas, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 
 un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra informatīvais seminārs 

 

Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai  
jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014. - 2020.gadam:  

PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS,  
EKONOMIKAS MINISTRIJAS PLĀNOTIE ATBALSTA PASĀKUMI UN CFLA LOMA 

 

2015. gada 27. augusts,  
Kuldīgā, Kuldīgas mākslas nama zālē, 1905.gada iela 6, plkst. 11:00 – 15:00 

Laiks Temats, runas personas Anotācija  
10:20 - 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās, komunikācija; vēlo brokastu bufete, kafija, tēja, ūdens 

11:00 –11:40 
 

Igaunijas-Latvijas sadarbības programma 2014.-2020. 
Laura Lulle un Vineta Šnore,  

Igaunijas-Latvijas programmas konsultantes 

Informācija par programmas prioritātēm un 
apakšaktivitātēm, kas paredzētas uzņēmējiem 
un uzņēmējdarbības attīstībai. Pirmais projektu 
konkurss: 2015.gada septembris – novembris.  

11:40 –12:20 
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. 

Līga Djačenko,  
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāve  

Informācija par programmas prioritātēm un 
projekta pieteikumu iesniegšanu. Otrais 
projektu konkurss: 23.08.-24.10.2015.  

12:20 –13:00 
 

Vispārējais ES fondu ietvars, Ekonomikas ministrijas pārziņā esošie ES fondu atbalsta 
pasākumi jaunajā plānošanas periodā un sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru 

Dina Kaupere,  

CFLA Klientu apkalpošanas centra vadītāja  

Kā 2014.-2020.gada plānošanas periodā notiks 
ES fondu projektu administrēšana? Kādus 
atbalsta pasākumus uzņēmējiem plāno 
Ekonomikas ministrija? Kur un kad būs 
pieejama informācija par iespējām pieteikties 
ES fondu projektu atlasēs? 

13:00- 14:00 
 
 
 
14:00 -14:30 
 

Tūrisma projekts Riverways  
Aiga Petkēvica,  

Projekta vadītāja 

Ūdenstūrisma uzņēmuma pārstāvis  

(tbc) 

Uzņēmējdarbības un pētniecības projekts Good fruit  
Jānis Lepsis, 

Pūres dārzkopības pētījumu centra valdes priekšsēdētājs 

Prezentācijas ietvers informāciju par praktisko 
pieredzi un labo praksi projektu ieviešanā ar 
uzņēmēju līdzdalību. Abi projekti finansēti un 
ieviesti ar Igaunijas-Latvijas programmas 2007. 
– 2013. gadam finansiālu atbalstu.  

     



14:30 –14:45  

Par uzņēmējdarbības atbalsta centra darbību 
 

Baiba Kūma,  

Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja  

 

Informācija par Uzņēmējdarbības atbalsta 
centra darbību. Īss ieskats pārējās 
uzņēmējdarbības atbalsta programmās. 

14:45 Kafijas pauze, jautājumi 
 
 

Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Igaunijas – Latvijas programma, programmas konsultante, T. 67350647, M. 29274310, e-pasts: vineta.snore@estlat.eu  / www.estlat.eu   
Pieteikšanās līdz 24.08.2015 šeit: http://kurzemesregions.lv/seminars  
Vieta – Kuldīgas mākslas nams, 1905.gada iela, 6 


