Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas
(NOR) finansējuma iespējas Latvijai un progress
(2014.-2021. gadu plānošanas periods; projektu ieviešana līdz 30/04/2024)

Diāna Rancāne
Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta direktore

Saturs
1. EEZ/NOR investīciju vispārējais progress

2. EEZ/NOR investīciju iespējas NVO
3. Turpmākās aktualitātes

2017.gada 14.decembrī finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Norvēģijas Ārlietu
ministrijas valsts sekretārs Jens Frolihs Holte (Jens Frølich Holte) parakstīja
Saprašanās memorandus par EEZ/NOR ieviešanu 2014.-2021.gadā
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EEZ/NOR investīciju mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības EEZ un stiprināt
divpusējās attiecības starp Latviju un Donorvalstīm (Norvēģiju, Īslandi, Lihtenšteinu)
Sociālais dialogspienācīgs darbs
0,5 milj. EUR/1%

Tehniskā palīdzība
Saņēmjvalstij
1,5 milj. EUR/ 1%

Divpusējās sadarbības
Rezerve
fonds
2,4 milj. EUR/2%
2,4 milj. EUR/2%

Starptautiskā policijas
sadarbība un noziedzības
apkarošana
15,0 milj. EUR/15%

102,1 milj. euro EEZ/NOR
finansējums Latvijai, t.sk.
rezerve un Donorvalstu
administrēšanas izdevumi

Donorvalstu izdevumi
7,7 milj. EUR/8%
Pilsoniska sabiedrība
8,5 milj. EUR/8%

Pētniecība un izglītība
14,5 milj. EUR/14%

Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana
un kultūras
sadarbība
10,0 milj. EUR/10%

Klimata pārmaiņu
mazināšana,
pielāgošanās tām un vide
14,0 milj. EUR/14%
Korekcijas dienesti
13,0 milj. EUR/13%

Uzņēmējdarbības
attīstība, inovācijas un
mazie un
vidējie uzņēmumi
12,5 milj. EUR/ 12%

! Rezerves sadalē atbilstoši
EEZ Saprašanās Memoranda
B pielikumam tiks dota
priekšroka stratēģiski
pamatotiem priekšlikumiem
IEM programmā
“Starptautiskā policijas
sadarbība un noziedzības
apkarošana” (indikatīvi
2020.g.)
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6 EEZ/NOR programmas Latvijā administrēs ministrijas un aģentūras - 93 milj. EUR, t.sk. 79 milj. EUR - 85% EEZ/NOR
Programma
1) Starptautiskā policijas sadarbība
un noziedzības apkarošana (IeM)

Finansējums
17,6 milj. EUR, t.sk.
15 milj. EEZ

2) Pētniecība un izglītība (IZM/VIAA) 17,1 milj. EUR, t.sk.
14,5 milj. EEZ un
NOR

Plānotās aktivitātes
Iepriekš noteiktie projekti:
1) ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā
2) bērniem piemērotas tieslietu sistēmas stiprināšanas jomā
1) Baltijas pētniecības programma sadarbībai starp pētniecības institūcijām Baltijas valstīs
un donorvalstīs
2) Stipendijas studentiem un augstskolu personālam
3) Atbalsts inovācijas centriem reģionos
Iepriekš noteiktie projekti:
1) Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām
2) Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana
Piesārņoto teritoriju sanācija
Iepriekš noteiktais projekts – mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta
ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā

3) Klimata pārmaiņu mazināšana,
pielāgošanās tām un vide (VARAM)

16,5 milj. EUR, t.sk.
14 milj. NOR

4) Korekcijas dienesti (TM)

15,3 milj. EUR, t.sk.
13 milj. NOR

5) Uzņēmējdarbības attīstība,
inovācijas un MVU (LIAA/EM)

14,7 milj. EUR, t.sk.
12,5 milj. NOR

Atbalsts MVU zaļo tehnoloģiju jomā un sociālā dizaina attīstībai

6) Vietējā attīstība, nabadzības
mazināšana un kultūras sadarbība
(VARAM)

11,8 milj. EUR, t.sk.
10 milj. EEZ

1) Komercdarbības atbalsts reģionālā un pašvaldību līmenī un sadarbība starp pašvaldībām
(īpaša uzmanība – Latgales reģiona attīstības veicināšanai)
2) Iepriekš noteiktais projekts – integrācijas pasākumi Muceniekos
3) Atbalsts kultūras jomai

! MK 2018.gada 13.marta protokollēmumā (Nr.15 30. § 7.1.p.) Programmu apsaimniekotājiem noteikts uzdevums, izstrādājot programmu koncepciju
projektus, iekļaut analīzi un kā arī investīciju reģionālo tvērumu priekšlikumus par NVO iesaistes iespējamību un finansējuma pieejamību programmu
īstenošanā.
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Saturs
1. EEZ/NOR investīciju vispārējais progress

2. EEZ/NOR investīciju iespējas NVO
3. Turpmākās aktualitātes
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(1) NVO iesaiste/dalība ieinteresēto pušu sanāksmēs 6 EEZ/NOR programmās
2018.gada februārī un martā
FM aicināja visus programmu apsaimniekotājus iesaistīt NVO Memoranda Padomi ieinteresēto pušu sanāksmēs,
tādējādi nodrošinot NVO iesaisti programmu koncepciju izstrādē. Pēc programmu apsaimniekotāju aicinājuma
piedalījās:
Pētniecība un izglītība (IZM/VIAA) 13.02.2018.
Biedrība “Latvijas Zinātnes centru apvienība”
Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (LIAA/EM) 19.02.2018.
1) Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
6) Biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls”
2) Biedrība “Free Riga”
7) Latvijas Kokrūpniecības federācija
3) Reach for Change organizācija
8) Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
4) Biedrība „Latvijas zinātnes centru apvienība”
9) Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
5) Biedrība “Sociālās inovācijas centrs”
Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (VARAM) 20.02.2018.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
Biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienība"
Biedrība “Latvijas Lauku forums”
Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
Biznesa centrs “Zemgale”
Biznesa centrs “Latgale”
Biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Biedrība “Laiks kultūrai”
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Latvijas Jaunā teātra institūts
Biedrība "Ascendum"
Biedrība “Radošo Savienību padome”
Biedrība “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju
asociācija”
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(2) NVO iesaiste/dalība ieinteresēto pušu sanāksmēs 6 EEZ/NOR programmās
2018.gada februārī un martā
Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide (VARAM) 22.02.2018.
1) Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”
5) Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
2) Biedrība “Zemnieku saeima”
6) Biedrība “Zaļā brīvība”
3) Latvijas Ornitoloģijas biedrība
7) Biedrība “Baltijas Vides Forums”
4) Biedrība “Latvijas Lauku forums”
8) Vides risinājumu institūts
Korekcijas dienesti (TM) 07.03.2018.
1) Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
2) Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrība

3) Mātes un bērna izglītojošs sociālā atbalsta centrs
4) Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas Cietuma kapelānu dienests

Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana (IeM) 13.03.2018.
1) Latvijas Komercbanku asociācija
2) Dardedze
3) Biedrība „Pro-Police Latvia»

4) Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
5) Biedrība “Sabiedrība par atklātību – DELNA”
6) Biedrība “Latvijas bērnu fonds”
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Divas NVO atbalstam mērķētas programmas administrēs Donorvalstis
9 milj. EUR - 100% EEZ/NOR grants

1) 8,5 milj. EUR, Pilsoniska sabiedrība
(04/05/2018 – noslēdzas konkurss
apsaimniekotāja atlasei)
2) 0,5 milj. EUR Sociālais dialogs – pienācīgs
darbs (apsaimniekotājs - Innovation Norway)
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Programma «Pilsoniska sabiedrība» (8,5 milj. EUR, EEZ)
Administrēs Donorvalstu izvēlēts apsaimniekotājs
Mērķis:

Stiprināt pilsonisku sabiedrību, aktīvu pilsoniskumu un mazaizsargātu personu
grupu tiesības.
Statuss:
 2018.gada 9.martā Finanšu instrumenta birojs (donorvalstu pārstāvis Briselē)
izsludinājis pieteikumu iesniegšanu programmas «Pilsoniska sabiedrība»
apsaimniekotājam, kura uzdevums būs izstrādāt un īstenot programmu
Latvijā

 Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 4. maijs plkst.12:00.
 Galvenās prasības programmas apsaimniekotājam: neatkarīgs
konsorcija formāts, darbības pieredze ar nevalstisko sektoru.
 Plašāka
informācija:
Society/Latvia

NVO,

https://eeagrants.org/Media/Files/ToR-Civil9

(1) Programma «Sociālais dialogs – pienācīgs darbs» (0,5 milj.EUR, NOR)
Administrē Donorvalstu izvēlēts apsaimniekotājs: Innovation Norway
Programmas atklāšanu Innovation Norway plāno 2018.gada aprīļa beigās.
Mērķis: Stiprināt trīspusēju sadarbību starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts
iestādēm, kā arī pienācīga darba veicināšanu.

Statuss:
Latvijā koordinē Labklājības ministrija (LM), sniedzot nozares viedokli par plānošanas un
īstenošanas jautājumiem pēc FM vai Donorvalstu pieprasījuma (MK 14.03.2017.
prot.Nr.12 43.§ 12.p., līdzīgi kā iepriekšējā periodā).

2018.gada
21.martā
FM
nosūtīja
Innovation
Norway
(mājas
lapa:
www.innovasjonnorge.no/en/start-page) informāciju no LM (konsultējoties ar NVO
Memoranda padomi) par organizācijām, kuras varētu tikt uzaicinātas uz programmas
atklāšanas konferenci(ēm) kā potenciālie projektu iesniedzēji:
a) sociālie partneri (darba devēju organizācijas un arodbiedrības)
b) valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par cienīgu darbu vai trīspusējo sadarbību;
c) valsts iestāžu organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar cienīgu darba un
trīspusējas sadarbības jautājumiem.
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(2) Programma «Sociālais dialogs – pienācīgs darbs» (0,5 milj.EUR, NOR)
Administrē Donorvalstu izvēlēts apsaimniekotājs: Innovation Norway
Programmas atklāšanu Innovation Norway plāno 2018.gada aprīļa beigās.
1) Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība
2) Latvijas Darba devēju konfederācija
3) Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests”
4) Biedrība “Latvijas Bērniem ar kustību
traucējumiem”
5) Asociācija “Svētā Lūkas atbalsta biedrība"
6) Latvijas Neredzīgo biedrība
7) Latvijas Biznesa savienība
8) LAB “Enerģija” Pierīgas reģions

9) Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
10)Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu
asociācija
11)Biedrība „EAPN-Latvia” (Latvijas PretNabadzības
Tīkls)
12)Biedrība "Patvērums „Drošā māja”"
13)Liepājas Neredzīgo biedrība “Redzi Gaismu”
14)Rīgas Uzņēmēju biedrība
15)Biedrība “Eirointegrācija un ekonomiskā
attīstība”
16)Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrība
17)Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs
„Rats”
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NVO iespējas Divpusējās sadarbības fondā (DSF) (kopā 2,4 milj. EUR, t.sk. ~1,4 milj. EUR
programmu bilaterālajām iniciatīvam un ~ 1 milj. EUR stratēģiskajām iniciatīvam)
Mērķis: stiprināt sadarbību un veicināt labas prakses piemēru un zināšanu apmaiņu starp
donorvalstu un Latvijas institūcijām dažādās jomās
Ieviešana: 7 gadus (līdz 30.04.2025.) DSF Komiteja - LEMJ:

Ārlietu ministrija:
 Definē Latvijas
prioritārās jomas DSF
stratēģiska līmeņa
iniciatīvām

 Donorvalstu (Norvēģijas, Īslandes,
Lihtenšteinas) vēstniecības
 Ārlietu ministrija
 EEZ/NOR FI vadošās iestāde

Gala lēmums: Apstiprināt/Noraidīt iniciatīvu
Iesniedz DSF Komitejai visus saņemtos
iniciatīvu priekšlikumus
apstiprināšanai/noraidīšanai

EEZ/NOR FI vadošā iestāde (FM)
Atbildīga par:
 DSF Komitejas sanāksmju
organizēšanu (t.sk.
Sekretariāta funkcijas);
 DSF fonda atbalstīto iniciatīvu
uzraudzību.
Programmu
apsaimniekotāji (PA)

Iesniedz stratēģisko
iniciatīvu priekšlikumus

Donorvalstis

1) Sniedz
priekšlikumus
stratēģiskām
iniciatīvām

2) Sniedz viedokli
par DSF komitejas
locekļu un PA
sniegto iniciatīvu
priekšlikumiem

! NVO iespējas:
1) FM plāno ierosināt
horizontālos EEZ/NOR
vadības MK noteikumos
izveidot nacionālo DSF
Konsultatīvo darba
grupu:
 ministrijas
 NVO Memoranda
padome
 Citi sociālie &
sadarbības partneri).
2) FM lūgs deleģēt
pārstāvjus un organizēs
info apmaiņas procesu.
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Saturs
1. EEZ/NOR investīciju vispārējais progress

2. EEZ/NOR investīciju iespējas NVO
3. Turpmākās aktualitātes
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1) Turpmākie soļi
14.12.2017. Parakstīti
Saprašanās memorandi

2018.g. 1.cet.
Konsultācijas ar
ieinteresētajām
pusēm, t.sk.
NVO

2018.g.
1.cet. –
2.cet.
Programmu
koncepciju
izstrāde

2018.g.
2.cet.
Saeimā
apstiprināts
EEZ/NOR
likums
(3.lasij.)

2018.g. 2.cet.
Programmu
koncepciju
projektu
saskaņošana,
t.sk. ar NVO
Memoranda
Padomi, un
iesniegšana
MK

2018.g.
2.cet.
Programmu
koncepcijas
iesniegtas
donoriem

2018.g. 2.cet.
– 4.cet.
horizontālie
EEZ/NOR
vadības
noteikumu
saskaņošana
un
apstiprināšana
MK

2018.g.
4.cet.
Parakstīti
programmu
līgumi

2019.g.
Programmu
MK noteikumi
saskaņošana
un
apstiprināšana
MK*, t.sk. NVO
Memoranda
Padomes
iesaiste

2019.g.
beigas –
2024.g.
aprīlis
Projektu
ieviešana

*Laika grafiks MK 2018.gada 13.marta protokollēmumā (Nr.15 30. § 7.2.p.)

2) NVO programmas «Pilsoniska sabiedrība» (8,5 milj. EUR) uzsākšanas un ieviešanas laika grafiks vēl nav zināms, bet
NVO būs iespēja:
(1) tieši apsaimniekot NVO fondu, iesniedzot pieteikumu līdz 2018.gada 4. maija plkst.12:00 un
(2) īstenot NVO projektus saskaņā ar NVO fonda nosacījumiem.
Aicinām NVO sekot līdzi turpmākām aktualitātēm.
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Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai
Eiropai

Paldies!

www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube: EEANorwayGrants

