
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 un 
programmas Nacionālais kontaktpunkts: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

Programmas Vadošā iestāde:
Somijas Dienvidrietumu reģionālā padome 
(Varsinais – Suomen Litto)
Läntinen Pitkäkatu 35, 20101 Turku, Suomi

Programmas Kopīgais sekretariāts:
Somijas Dienvidrietumu reģionālā padome 
(Varsinais – Suomen Litto)
Läntinen Pitkäkatu 35, 20101 Turku, Suomi

PROGRAMMAS VADĪBA

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama 
VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv un 
programmas mājaslapā www.centralbaltic.eu 

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai 
veiks programmas Vadības komiteja, 
kuras sastāvā ir visu valstu pārstāvji.
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CENTRĀLĀ 
BALTIJAS JŪRAS 
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PROGRAMMAS FINANSĒJUMS

Pārrobežu sadarbība palīdz novērst 
kaimiņvalstu pierobežu reģionu kopīgās problēmas 
un izmantot neapgūto izaugsmes potenciālu, lai 
vienmērīgi attīstītu Eiropas Savienības teritoriju. 
Viens no pārrobežu sadarbības atbalsta 
instrumentiem ir pārrobežu sadarbības 
programmas ar kopīgi īstenotiem projektiem.

Galvenais pārrobežu sadarbības projekta 
nosacījums – projektā ir jāpiedalās vismaz diviem 
partneriem no vismaz divām programmas dalībvalstīm.

27 reģioni 4 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un 
Somijā, tai skaitā Ālandu salās
Latvijā: Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, 
Rīga, Pierīga

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 
2014.–2020. gadam sekmēs ilgtspējīgu reģiona 
izaugsmi, panākot līdzsvaru starp ekonomikas un 
vides interesēm.

Programmai ir trīs apakšprogrammas: Centrālā 
Baltijas jūras reģiona apakšprogramma, 
Dienvidsomijas-Igaunijas, kā arī Arhipelāga un 
salu apakšprogramma. 

Latvija piedalās tikai Centrālā Baltijas 
jūras reģiona apakšprogrammā. 
Šī apakšprogramma atbalsta projektus ar partneriem 
no vismaz divām dalībvalstīm (tai skaitā Ālandu  
salas), tādējādi sniedzot pievienoto vērtību visam 
Centrālajam Baltijas jūras reģionam. 

PROGRAMMAS TERITORIJA PROGRAMMĀ IR 
NOTEIKTI ČETRI MĒRĶI

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais 
ERAF finansējums visās trīs apakšprogrammās ir   
115 168 800   EUR. 

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

Core area

Additional area

1.  Konkurētspējīga ekonomika:

1.1. inovatīvāki, zināšanām bagātāki Centrālā 
Baltijas jūras reģiona uzņēmumi;

1.2. jaunieši, kas vēlas iesaistīties 
uzņēmējdarbībā;

1.3. lielāks Centrālā Baltijas jūras reģiona 
uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.

2.  Ilgtspējīga kopīgu resursu 
izmantošana:

2.1. dabas un kultūras resursu attīstīšana 
ilgtspējīgos tūrisma objektos;

2.2. ilgtspējīgi plānotas un pārvaldītas jūras un 
piekrastes teritorijas;

2.3. labāka pilsētu plānošana Centrālajā Baltijas 
jūras reģionā;

2.4. likvidētas/samazinātas barības vielu un 
toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.

3.  Labi savienots reģions: 

3.1. uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma;

3.2. esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana 
tūrisma attīstības veicināšanai.

4.  Kvalificēta un sociāli iekļaujoša 
reģiona attīstīšana:

4.1. vairāk cilvēku gūst labumu no spēcīgākas 
Centrālā Baltijas jūras reģiona sabiedrības;

4.2. līdzīgas profesionālās izglītības un mācību 
programmas Centrālajā Baltijas jūras reģionā.


