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Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru 
ministrijas, aģentūras)

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas 
publiskās personas un to izveidotās iestādes 
(piemēram, plānošanas reģioni, izglītības 
iestādes, zinātniskās institūcijas)

Pašvaldības un to izveidotās iestādes

Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

Biedrības un nodibinājumi 

Privātie uzņēmumi

PROGRAMMAS 
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Programmas Vadošā iestāde:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka 
(Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Grubenstrasse 20, 18055 Rostock
Deutschland, e-pasts: info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgais sekretariāts:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka 
(Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Grubenstrasse 20, 18055 Rostock
Deutschland, e-pasts: info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgā sekretariāta 
Rīgas birojs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Ausekļa iela 14-6, Rīga, LV-1010, Latvija

PROGRAMMAS VADĪBA

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks 
programmas Uzraudzības komiteja, kuras 
sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.

!



PROGRAMMAS FINANSĒJUMS

Transnacionālā sadarbība ir vērsta uz reģionu 
sadarbības stiprināšanu, un tās ietvaros tiek īstenotas 
darbības, kas veicina integrētu teritoriālo attīstību 
atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas 
prioritātēm. Transnacionālā sadarbība iekļauj arī 
jūras pārrobežu sadarbību.

Galvenais transnacionālās sadarbības projekta 
nosacījums – jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm 
no vismaz trim programmas dalībvalstīm.

PROGRAMMAS TERITORIJA 

11 valstis: Dānijas, Igaunijas, Somijas, 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas 
teritorija, atsevišķi Vācijas reģioni – Berlīnes, 
Brandenburgas, Brēmenes, Hamburgas, 

1. Inovācijas spēja – veicināt tādu inovāciju 
sistēmu radīšanu, kas, izmantojot reģiona 
potenciālu, atbalsta ieguldījumu inovāciju 
infrastruktūrā, īsteno gudras specializācijas 
stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt 
inovācijas reģionā. 

2. Efektīva dabas resursu pārvaldība – 
samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu 
piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu 
izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 
energoefektivitāti un izdevīgu jūras nozaru 
izaugsmi.

3. Ilgtspējīga transporta nozare – veicināt 
labāko sekundāro un terciāro transporta tīklu un 
mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona 

PROGRAMMĀ IR 
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Citu valstu teritorija

galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un 
Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas 
partnerībai, jo īpaši, integrējot Baltkrievijas, 
Krievijas un Norvēģijas reģionu transporta tīklus.

4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu 
sadarbībā – atbalstīt Eiropas Savienības 
Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī 
veicināt partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo 
prioritāšu īstenošanu.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais 
ERAF finansējums ir   248 000 819   EUR.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu 
partneriem ir   85 %   no projekta attiecināmajiem 
izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums   15 %  
apmērā jānodrošina projekta partneriem. 

Meklenburgas-Priekšpomerānijas, Šlēsvigas- 
Holšteinas federālā zeme un Lejassaksija 
(Lineburgas NUTS II līmenis), visa Baltkrievijas 
un Norvēģijas teritorija, kā arī šādas 
Krievijas teritorijas – Sanktpēterburga, 
Arhangeļskas apgabals, Vologdas apgabals, 
Kaļiņingradas apgabals, Karēlijas Republika, 
Komi Republika, Ļeņingradas apgabals, 
Murmanskas apgabals, Ņencu autonomais 
apvidus, Novgorodas apgabals un Pleskavas 
apgabals.

Baltijas jūras reģiona programma 
stiprinās integrētu teritoriālo attīstību un 
sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu 
inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.


