
Programmas administ r� ana un 
kontaktinformācija:
 Programmas Vadošā iestāde: 
 Conseil Régional Nord - Pas de Calais (France, Lille)
 Hôtel de Région, Centre Rihour
 59555 Lille Cedex
 FRANCE

 Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts:
 INTERREG IVC - Joint Technical Secretariat
 Les Arcuriales – 5D, 
 45 rue du Tournai, 
 59000Lille
 FRANCE
 Tel: +33 328 144 100
 Fax: +33 328 144109
 E-mail : info@interreg4c.net

 Informācijas punkts - North-Rostock/Germany:
 E-mail: north@interreg4c.net
 Tel: +49 (0) 381 45484 5279 

 Nacionālā atbildīga iestāde Latvijā:
 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
 Lāčplēša iela 27, 
 LV-1011, Rīga
 LATVIJA
 Tel: + 317 67770421
 Fax: + 317 67770479

 Pirmā līmeņa fi nanšu kontrole
 Latvijas projektu partneriem:
 Valsts reģionālās attīstība aģentūra
 Pārrobežu projektu nodaļa
 Elizabetes iela 19, 
 LV-1010,  Rīga
 LATVIJA
 Tel.:+371 67079019,
 Fax: +371 67079001
 E-mail:ppkn@vraa.gov.lv

Informācija par starpreģionu sadarbības programmu
INTERREG IVC un rokasgrāmatu ir pieejama
RAPLM mājas lapā – www.raplm.gov.lv un

programmas mājas lapā – www.interreg4c.net.

Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija

Eiropas Struktūrfondu
3. mērķis
„Eiropas Teritoriālā sadarbība”

Starpreģionu 
sadarbības 

programma 
INTERREG IVC

2007.-2013. gadam

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro 
publicitātes un informācijas prasības, kas ir 
uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006. 

Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem – reģionālas 
iniciatīvas projektiem, līdz 24 mēnešiem – 
kapitalizācijas projektiem.

Projekta budžets: no 500, 000 eiro līdz 5 miljoniem 
eiro – reģionālas iniciatīvas projektiem, no 
300,000 eiro līdz 3 miljoniem eiro – kapitalizācijas 
projektiem.

Programma INTERREG IVC
paredz 2 pieejas reģionu 
sadarbībai:
1. reģionālas iniciatīvas projekti, kas veicina 
reģionālās politikas attīstības instrumentu attīstību 
un pieredzes apmaiņas tīklu izveidošanu pēc 
reģionu iniciatīvas;

2.  rezultātu izplatīšanas jeb kapitalizācijas projekti, 
kas sekmē paraugprakses pārņemšanu un 
kapacitātes stiprināšanu, kā arī ietver Eiropas 
Komisijas atbalstītus ātras rīcības projektus.



Eiropas Savienības Struktūrfondu Mērķis 3 
„Eiropas teritoriālā sadarbība veicina līdzsvarotu, 
harmonizētu un ilgtspējīgu attīstību visā Eiropas 
Savienības teritorijā, nodrošinot sadarbību pārrobežu, 
transnacionālās un starpreģionu sadarbības 
programmās, kas tiks fi nansētas no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG 
IVC (turpmāk – Programma) mērķis ir atbalstīt 
reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu 
ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā 
arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un 
konkurētspējas palielināšanos.

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 
Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Šveice.

ERAF līdzfi nansējuma likme Latvijas projektu 
partneriem ir      85%.

Nacionālais līdzfi nansējums      15%
apmērā jānodrošina projekta partneriem.

Programmā ir trīs prioritāt� :

1. prioritāte.
 Inovācijas un zināšanu ekonomika 
 Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās 

tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko 
uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot 
reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un 
izglītības jomā.

2. prioritāte.
 Vide un risku novēršana
 Prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko 

risku novēršanu un pārvaldību, veicina ūdens 
resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, 
sekmē vides, ainavas un kultūras mantojuma 
aizsardzību un izmantošanu tūrisma jomā, kā arī 
atbalsta atjaunojamo energoresursu attīstību un 
ilgtspējīgu transporta izmantošanu.

3. prioritāte.
 Tehniskā palīdzība
 
Programma tiek fi nansēta no ERAF līdzekļiem un
ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus. 

Lēmumu par fi nansējuma piešķiršanu projektiem 
pieņem Uzraudzības komitejā, kas sastāv no 
programmas dalībvalstu nacionālo atbildīgo iestāžu 
pārstāvjiem.

Kopējais programmas budžets
(ERAF + nacionālais fi nansējums) –
411 094 936 eiro.

Programmas fi nansējums projektiem –
302 miljoni eiro.

Programmas atbalsta saņēmēji ir:
 valsts, reģionālās un vietējās
 pašvaldības un iestādes
 sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu 
fi nansējumu. 

N.B: starpreģionu sadarbības projektā ir 
jāpiedalās partneriestādēm no vismaz 
trim valstīm, no kurām divām ir jābūt ES 
dalībvalstīm.


