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EEN pārraudzības struktūra 



Biznesa atbalsta kontaktpunktu tīkls 

60 valstis – 600 organizācijas – 3000 eksperti 

Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz 
specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus 



Mērķauditorija 
• Mazie un Vidējie uzņēmumi (ES 99% ir MVU) 

Mazie – darbinieku skaits < 50,  gada apgrozījums vai 
kopsavilkuma bilance ≤ 10 miljn.€  

Vidējie – darbinieku skaits <250, gada apgrozījums vai 
kopsavilkuma bilance ≤ 50 miljn.€ 

Mikro – darbinieku skaits <10, gada apgrozījums vai 
kopsavilkuma bilance ≤ 2 miljn.€ 

• Izglītības un Zinātniski Pētnieciskās iestādes (institūti, 
laboratorijas utt.) 

• Pašvaldības (attīstības nodaļas, departamenti, speciālisti, 
eksperti) 

• Citi interesenti (indiv.eksperti, studenti, utt.) 
 
 



Kāpēc MVU vajag savu tīklu?  

 Eiropā ir 23 milj. MVU = 99% no visa kopējā uzņēmumu skaita 
 58% no kopējā ES saražotā iekšzemes kopprodukta (IKP) 
 75 miljoni darbavietu 

Mazie un vidējie uzņēmumi nozīmīgi spēlētāji 

13% - Eiropas MVU 
eksports 

30% - ASV MVU 
eksports 

70% - Ķīnas MVU 
eksports 

11% - Latvija 



EEN Latvija piedāvātie bezmaksas 
pakalpojumi 

Ārējās tirdzniecības 
veicināšana 

• eksportspējas 
izvērtēšana, 

• konsultācijas par ES 
likumdošanu un 
vienoto tirgu, 
standartizāciju, IPR, 
finansējuma piesaisti 
u.c. 

• sadarbības partneru 
atlase, 

• biznesa sadarbības 
piedāvājumu 
izplatīšana 

Pētniecības un 
inovācijas 

veicināšana 
• tehnoloģiju audits, 
• tehnoloģiju pārnese, 
• inovācijas kapacitātes 

celšana, 
• Horizon 2020, 
• pētniecības 

sadarbības partneru 
atlase, 

• Key Account 
Management 

 
 

Pasākumu 
organizēšana un 

informatīvā funkcija 
• informatīvie un 

apmācību semināri, 
• tirdzniecības misijas, 
• kontaktbiržas, 
• informatīvo materiālu, 

likumdošanas un 
zinātnes sasniegumu 
jaunumu apkopojumu 
sagatavošana 
 

 
 



Vēlos atrast biznesa partneri 
citā valstī…  

Ko ES direktīva nozīmē 
manam uzņēmumam? 

Vēlos eksportēt olu pulveri uz Ēģipti. Kādas ir  
 

 prasības?  

Es esmu izstrādājis tehnoloģiju produktu  
 
glabāšanas termiņa pagarināšanai. 
 
Kā lai es atrodu sadarbības partnerus?   

Kas ir                                   ?  
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Pirmsskola 
Skola 

Universitāte 
Pētniecība 

Dzīves 
pieredze 

Protitipēšana 
Izstrāde 

Ieviešana 
Mārketings 

Tirgus 

Inovācija 

Zinātne 



Tehnoloģiju pārnese inovācijas procesā 
 

ideja izstrāde pētniecība ieviešana tirgus 

Tehnoloģiju pārnese (technology transfer) ir noteiktas tehnoloģijas (zināšanu, 
ražotprasmes, tehnoloģiju) nodošana no viena tehnoloģiju lietotāja otram, vienā zemē radītu 
tehnoloģiju pielietošana citā, ar nolūku radīt jaunus produktus, procesus vai pakalpojumus  



Tehnoloģiju pārneses mērķi 
• Paātrināt inovācijas procesu 
• Ieviest jaunas tehnoloģijas, “pārlecot” pāri kādam 

inovācijas procesa posmam 
• Saistīt dažādus inovācijas procesa veicējus – 

galvenokārt – ideju ģeneratorus, izgudrotājus, 
zinātniekus un pētniekus ar ražotājiem, 
mārketinga speciālistiem, izplatītājiem 

• Tehnoloģiju pārnese – sadarbība!  
 

 



• Lielākā ES Pētniecības un inovāciju pamatprogramma 2014. – 2020.gadam 

• Kopējais budžets – vairāk nekā 80 miljardi eiro 

• Jauns, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izstrādāts instruments – SME 

Instrument 

• Programmu administrē Eiropas Komisija  

• Informācija par uzsaukumiem (calls) un programmu - 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html   
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


MVU instruments 

1. Posms 
koncepcija un 
priekšizpēte 

• Ideja/koncepts uz 10  
lapām 

• Aktivitātes: 
- Idejas pamatojums 
- Riska novērtējums 
- Partneru meklējums 
- Pētījums 
- Pilota biznesa plāns 

• Izstrādāts biznesa plāns 
2. posmam 

2 posms 
P&A, demonstrēšana, 

prototipa izstrāde 

• Biznesa plāns plus 2. 
posma aktivitāšu 
apraksts 

• Aktivitātes: 
- Produkta attīstība,  
- Prototipēšana,        
- testēšana,               
- tirgus apzināšana,    
- pētījums 

• Izstrādāts 
priekšlikums 
investora piesaistei 

3. Posms  
Komercializācija 

• Komisijas atzinums 
kā kvalitātes 
vērtējums investoru 
piesaistei 

• Privātā finansējuma 
piekļuves 
veicināšana 

• EEN tīkla atbalsts – 
mentoringa 
pakalpojums 

• Logs uz ES finanšu 
piesaistes iespējām 

50 000 Eiro 
6 mēneši 

0,5-2,5 milj. Eiro 
12-24 mēneši 



Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Jums piedāvā: 
 
• Sniegt informāciju par programmu Horizon 2020 un 

atrast Jums piemērotāko darbības lauku 
 

• Atrast un atlasīt jaunus partnerus Eiropā, lai izveidotu 
konsorciju un iesniegt projektu 
 

• Konsultācijas par programmas uzsaukumiem 
 

• Apmācības un izglītojošus seminārus par projektu 
iesniegšanu Horizon 2020  



Business cooperation database (BCD) 
jeb biznesa sadarbības datubāze 

BCD piedāvā vairāk kā 6776 biznesa sadarbības 
piedāvājumu/pieprasījumu un ap 2662 tehnoloģiju 

sadarbības piedāvājumu/pieprasījumu. 



Avots: https://www.theguardian.com/environment/2010/jun/07/china-cancer-villages-industrial-pollution 



Avots: http://duckofminerva.com/2013/11/can-china-get-a-handle-on-pollution-what-does-that-mean-for-climate-
change.html 

Avots: https://www.researchgate.net/publication/271058737_Impacts_of_Soil_and_Water_Pollution_on_Food_Safety_and_Health_Risks_in_China 



       EEN-PACT 
EIROPAS BIZNESA ATBALSTA TĪKLA 
PIESAISTE VIDES KVALITĀTES VADĪBAS  
UZLABOŠANAI ĀDAS, PAPĪRA,  
ĶĪMIJAS UN TEKSTILA NOZARĒS  
(projekta nr. ENT/CIP/10/D/N02S00) 

 
 

Izpildes laiks: 14.12.2011 – 13.12.2013 
 
 



• Rumānija (2 partneri) 
• Itālija (2 partneri) 
• Polija (1 partneris) 
• Bulgārijas (1 
partneris) 
• Grieķija (1 partneris) 
 

Pārstāvētās valstis 
• Lietuva (1 partneris 
• Latvija (1 partneris) 
• Igaunija (1 partneris) 
• Ungārija (1 partneris) 
• Slovākija (1 partneris) 

 

10 valstis = 12 partneri 
 



• Dot ieguldījumu MVU vides kvalitātes rādītāju uzlabošanai Eiropā 

• Prioritāte un galvenā darbība vērsta uz jauno dalībvalstu vides 
kvalitātes rādītāju uzlabošanu izmantojot ES-15 dalībvalstu pieredzi 
un zināšanas, kuras ir iegūtas iepriekšējo projektu izpildes laikā 

• Atbalstīt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla aktivitātes vides kvalitātes 
uzlabošanas jomā sekojošās nozarēs:  

•papīra rūpniecības 
•ķīmiskā rūpniecība 
•tekstila rūpniecība 
•ādas rūpniecība 

Mērķi 



- ISO 14001 (apliecina uzņēmuma (organizācijas) vides pārvaldības 
sistēmas atbilstību standarta prasībām) 
http://www.dnv.lv/services/certification/management_systems/environment/iso140
00/index.asp 

- EMAS (vides pārvaldības un audita sistēma) http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas 

- OHSAS 18001 (apliecina uzņēmuma (organizācijas) arodveselības un 
darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību standarta prasībām) 
http://www.dnv.lv/services/certification/management_systems/healthandsafety/oh
sas18001/index.asp 

- Ekodizains, ekomarķēšana, enerģijas patēriņa 
audits, labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP),  
- cits....? 
 

Apmācību semināru tēmas 



       ELEEN 2.0 
EKODIZAINA UN LIKUMDOŠANAS 

PAKALPOJUMI EIROPAS 
BIZNESA ATBALSTA TĪKLAM 

 
 

Izpildes laiks: 1.04.2013 – 31.12.2014 



• Zviedrija (1 partneri) 
• Portugāle (1 partneri) 
• Francija (1 partneris) 
• Latvija (1 partneris) 
• Grieķija (1 partneris) 
 

Pārstāvētās valstis 

5 valstis = 5 partneri 
 



• Dot ieguldījumu MVU vides kvalitātes rādītāju uzlabošanai Eiropā un 
veicināt to konkurētspēju 

• Atlasīt un celt kompetenci vides pakalpojumu sniedzējiem 
• Sniegt atbalstu MVU un informēt par ekodizainu 

• Informatīvais atbalsts 1100 MVU 
• Pirmā līmeņa pakalpojumi  820 MVU 
• Specializētie pakalpojumi 55 MVU 

 
 
Latvijā 7 uzņēmumi izgāja pilnu apmācības ciklu  

 

Mērķi 



Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) Latvijā 

Šīs projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības COSME programmas (2014 - 2020) finansējuma līguma Nr. 649336 ietvaros.  

E-pasts: info@een.lv 
Web: http://www.een.lv  

mailto:info@een.lv
http://www.een.lv/
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