Biznesa atbalsts un informācijas dienesti
1. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
European IPR Helpdesk
www.iprhelpdesk.eu/
Eiropas “IPR helpdesk“ ir vietne, kura nodrošina bezmaksas konsultācijas un informāciju
Eiropas Savienības (ES) mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par intelektuālo īpašumu Eiropā.
Sekojošās vietnēs ES uzņēmumiem pieejamas konsultācijas par intelektuālo īpašumu citās
valstīs un reģionos:
China IPR SME Helpdesk
www.china-iprhelpdesk.eu
Ķīnas “IPR SME helpdesk“ nodrošina bezmaksas konsultācijas un informāciju par intelektuālā
īpašuma tiesībām Ķīnā, Honkongā, Makao un Taivānā.
South-East Asia IPR SME Helpdesk
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/
Āzijas dienvidaustrumu “IPR SME helpdesk“ pieejama informācija par intelektuālā īpašuma
tiesībām Āzijas dienvidaustrumu vasltīs.
Latin America IPR SME Helpdesk
www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu
Latīņamerikas “IPR SME helpdesk“ nodrošina bezmaksas konsultācijas un informāciju par
intelektuālā īpašuma tiesībām Latīņamerikā.

een.ec.europa.eu

2. Sadarbības veicināšana ar ārvalstīm
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
http://een.lv/
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu
tīkls, kas sniedz prakstisku informāciju un atbildes uz specifiskiem uzņēmēju jautājumiem, it
īpaši par ES lietām.
Eiropas Klasteru sadarbības platforma
http://www.clustercollaboration.eu/
Platforma piedāvā klasteriem iespēju reģistrēties un izmantot rīkus, lai piedalītos un organizētu klasteru
kontaktbiržas, attīstītu sadarbību un apmainītos ar jaunāko informāciju.
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
http://www.eu-japan.eu/
ES–Japānas Industriālās sadarbības centrs ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt sadarbību
rūpniecības, tirdzniecības un investīciju jomās starp ES un Japānu.
European chamber of Commerce in Myanmar
http://eurocham-myanmar.org/about/overview
Eiropas Tirdzniecības palātas Mjanmā galvenais uzdevums ir aizstāvēt tās biedru intereses Mjanmā,
ASEAN reģionā un ES.
EuroCham Malaysia
http://www.eumcci.com/home
Eiropas Tirdzniecības palātas Malaizijā galvenais uzdevums ir atbalstīt ES uzņēmumu intereses Malaizijā
un veicināt tirdzniecības un investīciju apjoma pieaugumu starp ES un Malaiziju.
EuroCham Philippines
http://www.eccp.com/index.php
Eiropas Tirdzniecības kameras Filipīnās galvenais mērķis ir veicināt ciešas biznesa attiecības starp
Filipīnām un Eiropu. Kamera nodrošina plašu uzņēmējdarbības pakalpojumu klāstu.
EuroCham Cambodia
http://www.eurocham-cambodia.org/
Eiropas Tirdzniecības kamera Kambodžā veidota, lai pārstāvētu ES uzņēmumu intereses Kambodžā.

EuroCham Indonesia
http://www.eurocham.id/
Eiropas Tirdzniecības kameras Indonēzijā galvenā misija ir veicināt Eiropas biznesa intereses Indonēzijā un pārstāvēt tajā ES
uzņēmumus.
EuroCham Laos
http://eccil.org/
Eiropas Tirdzniecības kameras Laosā mērķis ir veicināt tirdzniecības apjomu palielināšanos starp ES valstīm un Laosu.
European Association for Business and Commerce (EABC) in Thailand
http://www.eabc-thailand.eu/
Eiropas Biznesa un tirdzniecības asociācija Taizemē darbojas ar mērķi veicināt Eiropas uzņēmumu tirdzniecības un investīciju
apjoma pieaugumu Taizemē.
The EU Asia Business Link, EALink (EALink)
http://www.ealink.eu/
ES–Āzijas Biznesa saites platforma ļauj iepazīties ar ES 27 biznesa atbalsta sadarbības partneru Āzijas tirgū atrašanās vietu un
kontaktinformāciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus.
European Indonesian Business Network (EIBN) Indonesia
http://www.eibn.org/en/home
Eiropas–Indonēzijas Biznesa tīkla galvenais mērķis ir sekmēt ES tirdzniecības dažādošanu un investīciju apjomu Indonēzijā.
European Vietnamese Business Network (EVBN) Vietnam
http://evbn.org/
Eiropas–Vjetnamas Biznesa tīkls sekmē ES tirdzniecības dažādošanu un investīciju apjoma pieaugumu Vjetnamā.
The European and Latin American Business Services and Innovation Network (ELAN)
http://www.elannetwork.org/ ; http://www.elanbiz.org/
Eiropas un Latīņamerikas Biznesa pakalpojumu un inovāciju tīkls ir izveidots, lai palielinātu un dažādotu ES ekonomisko klātbūtni
Latīņamerikā, piedāvājot informāciju par uzņēmējdarbībai būtiskiem jautājumiem un inovatīvām tehnoloģijām.
Business Beyond Borders
http://www.businessbeyondborders.info/
Jaunās iniciatīvas Business Beyond Borders ietvaros uzņēmumiem ir iespēja saņemt atbalstu, lai piedalītos starptautiskās izstādēs
un kontaktbiržās.
SME Centre in China
http://www.eusmecentre.org.cn/
Ķīnas MVU centrs ir ES iniciatīva, kas sniedz plaša veida atbalstu Eiropas MVU, palīdzot tiem ieiet Ķīnas tirgū.

EU Gateway/Business Avenues in South East Asia
https://www.eu-gateway.eu/
EU Gateway/Business Avenues ir izveidota, lai palīdzētu Eiropas uzņēmumiem attīstīt ilgstošu biznesa sadarbību ar partneriem
Āzijā. Eiropas uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties biznesa misijas kādā no mērķa tirgiem – Korejā, Dienvidaustrumu
Āzijā un Ķīnā, vienlaikus saņemot dažādus atbalsta pakalpojumus, tostarp apmācības un finansiālu atbalstu.
Low carbon business action in Brazil and Mexico
http://www.clustercollaboration.eu/
“Low carbon business action” iniciatīvu finansē ES ar mērķi attīstīt sadarbību starp Eiropas un Brazīlijas, kā arī Meksikas MVU, lai
veicinātu ilgtspējīgu pāreju uz zema oglekļa emisiju tehnoloģijām.
EU-China Aviation project
http://www.eu-china-app.org/
ES–Ķīnas Aviācijas projekts izveidots, lai stiprinātu ciešāku sadarbību starp ES un Ķīnu oficiālā un pašvaldību līmenī civilās aviācijas
jomā.

3. Informācijas dienesti
Market Access Database
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Tirgus piekļuves datubāze sniedz informāciju ES uzņēmumiem par importa nosacījumiem, tarifiem un
statistiku trešo valstu tirgos.
Trade Helpdesk
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
Tirdzniecības palīdzības dienests sniedz informāciju par ES tirgus importa noteikumiem un nodokļiem.
Technical Trade Barier
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/
Līgums par tehniskajām barjerām tirdzniecībā veicina ES uzņēmumu piekļuvi pasaules tirgiem. Vietnē
pieejama informācija par plānotiem jauniem noteikumiem trešajās valstīs ar tirdzniecību saistītos
jautājumos.
Taxation and Customs
http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
ES Muitas un nodokļu savienība risina nodokļu un muitas jautājumus, kā arī veicina izmaiņas nodokļu
sistēmās. Vietnē pieejama informācija par ES nodokļu un muitas politiku, nodokļiem Eiropā u. c.
Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts
www.eu-go.eu
ES dalībvalstu Vienotie pakalpojumu kontaktpunkti ļauj viegli uzzināt informāciju par prasībām, kuras
jāizpilda, lai kādā dalībvalstī veiktu uzņēmējdarbību.
Vienotais produktu kontaktpunkts
https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/es_vienota_tirgus_centrs/vienotais_produktu_kontaktpunkts/
Vienotie produktu kontaktpunkti ir izveidoti katrā ES dalībvalstī un sniedz informāciju par konkrētajā ES
dalībvalstī noteiktajām izpildāmajām prasībām pirms preces laišanas tirgū.
Tava Eiropa
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm
Portāls „Tava Eiropa” sniedz informāciju par pamattiesībām ES un to, kā šīs tiesības tiek nodrošinātas
katrā dalībvalstī. Portāls informē par PVN un muitu, uzņēmumu pārņemšanu, pieteikumiem valsts
iepirkumiem, darba likumdošanu, sociālo nodrošinājumu, noteikumiem ārvalstu darbiniekiem u. tml.

SIMAP un TED (publiskie iepirkumi)
http://simap.ted.europa.eu/
SIMAP nodrošina piekļuvi svarīgākajai informācijai par publiskajiem iepirkumiem Eiropā. Ted izziņo konkursus un publicē tos
oficiālajā Eiropas publisko iepirkumu informācijas avotā internetā.
Vidējās un augstākās izglītības diplomu atzīšana
http://www.enic-naric.net/
Tīmekļa vietne dod iespēju viegli atrast informāciju par aktualitātēm starptautiskajā akadēmiskajā un profesionālajā mobilitātē, kā
arī par procedūrām citā valstī iegūtas kvalifikācijas atzīšanai.
EURES (darba meklētājiem/devējiem)
https://ec.europa.eu/eures
Vietnē var atrast informāciju par darba iespējām jebkurā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī un Šveicē, kā arī var uzzināt par
darba un dzīves apstākļiem tīklā iesaistītajās valstīs.
Alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms – SOLVIT
http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm
SOLVIT centrs ir alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms, kurš darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Tas var palīdzēt risināt
problēmas, kuras rodas, citu dalībvalstu valsts iestādēm neievērojot ES tiesību aktus.
Tehnisko noteikumu paziņošana
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/
Informācija par ES dalībvalstu paziņotajiem tehnisko noteikumu projektiem ir brīvi pieejama Tehnisko noteikumu informācijas
sistēmas (TRIS) datubāzē. Tehnisko noteikumu paziņošanas procedūras mērķis ir novērst jaunus tirdzniecības un pakalpojumu
sniegšanas šķēršļus.
EuroMed
http://euromed.macmap.org/euromed
EuroMed tirdzniecības un investīciju veicināšanas mehānisms piedāvā informāciju par tirgu Alžīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, Jordānijā,
Libānā, Marokā, Palestīnā un Turcijā, kā arī sadarbojas ar vietējām iestādēm, lai atbildētu uz jautājumiem par uzņēmējdarbību šajā
reģionā.
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