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Ar padomu un informāciju
palīdz ieiet ārvalstu tirgos
Tā DB norāda Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) Latvijā
koordinatore Inga Valdmane.
Tas nozīmē, ka EEN kolēģi
ir palīdzējuši sameklēt potenciālus partnerus, palīdzējuši
sarunās un veicinājuši sadarbības uzsākšanu.
Viens no veiksmīgi realizētajiem nesen notikušajiem projektiem ir Latgales reģiona uzņēmēju tirdzniecības misija uz
Tamperi, kura tika organizēta
sadarbībā ar Somijas EEN kolēģiem. Misijā piedalījās 15 uzņēmēji no Latvijas, kuri tikās
ar 17 somu biznesa pārstāvjiem. Seši uzņēmumi jau noslēguši vienošanās par sadarbību
ar Somijas uzņēmumiem, turklāt misija notikusi tikai aprīlī.
«Ļoti veiksmīgs sākums», tā
sadarbību ar somu partneriem
raksturo SIA Gravatex tirdzniecības pārstāve Santa Bļinkova.
Uzņēmums nodarbojas ar dekoratīvo žogu un sienu paneļu
izgatavošanu no koka. Vienam
somu internetveikalam produkcija jau ir nosūtīta – ar koka
žogiem tas iecerējis papildināt
savu līdzšinējo piedāvājumu,
kur dominēja metāla sētas. Plānots, ka šis tirgotājs ar Gravatex
produktiem startēs arī izstādē.
Savukārt kādai somu dizaina
studijai šobrīd top produkcija
– uzņēmumam lielāka interese
ir par sienas paneļiem, stāsta S.
Bļinkova. Viņa uzsver Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un EEN lomu kompānijas veiksmīgajā startā – tā
palīdzējusi ar informāciju, ieteikumiem. «Kontaktējamies ar
viņiem gandrīz katru dienu, reizēm prasām visdīvainākos jautājumus,» nosmaida S. Bļinova.
LIAA un EEN kopā ar Latgales uzņēmējdarbības centru palīdzēja – tā saka arī SIA Jordan
Polymer pārstāvis Rihards Jordans, uzsverot, ka, lai veidotos
sadarbība, nepieciešama visu
pušu ieinteresētība. Pēc tirdzniecības misijas Somijā uzņēmums iespējamam sadarbības
partnerim nosūtījis pirmo paraugu kravu ar kompānijas ražotajām plastmasas granulām,
tagad tiek gaidīta atbilde. Kamēr nav saņemta pozitīva reakcija no potenciālā partnera,
R. Jordans ir piesardzīgs komentāros par turpmāko darbību Somijā.

Dalīties informācijā

Tieši informācijas apmaiņa un
zināšanu nodošana ir EEN dar-

bības pamatā. EEN ir pasaulē plašākais biznesa atbalsta
tīkls, ko izveidojusi Eiropas
Komisija ar mērķi īstenot Eiropas Savienības (ES) stratēģiju – veicināt ES izaugsmi un
radīt jaunas darbavietas. Tīklā
apvienotas vairāk nekā 600 organizācijas no vairāk nekā 50
pasaules valstīm, tajā darbojas
vairāk nekā 3000 ekspertu, kas
ir specializējušies intelektuālā
īpašuma jautājumos, CE marķējumā, tehnoloģiju pārnesē,
inovāciju auditu veikšanā un
inovāciju kapacitātes celšanā
un starptautisko tirgu apgūšanas jautājumos. Tīkls piedāvā
konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem 54 valstīs,
iekļaujot 28 ES valstis, kā arī
kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Islande),
Eiropas ekonomiskās zonas
valstis un citas trešās valstis.
«Mērķis ir palīdzēt ambicioziem uzņēmējiem kļūt inovatīvākiem un augt starptautiskā
līmenī,» tā I. Valdmane. Viņu
papildina arī Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME)
EEN Baltijas valstu un Turcijas koordinatore Rebeka de
Sanco Majorala, norādot, ka
tikai ceturtā daļa ES uzņēmumu iziet no vietējā tirgus, tādēļ
tik būtiski ir «domāt globāli,
starptautiski, ne tikai vietēji,
lai gan tas nozīmē arī lielākus
riskus un prasa lielu atbildību
no uzņēmuma».
Latvija EEN tīklā iesaistījās
2008. gadā, mūsu valsti tajā
pārstāv divas organizācijas –
LIAA, kas ir arī Latvijas konsorcijas koordinators, un Latvijas Tehnoloģiskais centrs,
kas ir ilggadēji un kompetenti
projekta partneri. «Šis gads ir
īpašs, jo sācies jaunais projekta periods. Eiropas Komisija
Latvijas projektu ir novērtējusi
pozitīvi un EEN pakalpojumi
mums būs pieejami arī jaunajā
periodā līdz pat 2020. gadam,»
uzsver I. Valdmane.

Meklē partnerus

Jautāta, ko EEN dod uzņēmējiem, I. Valdmane sniedz vairākus piemērus, kā ikdienā ar
uzņēmējiem strādā EEN Latvijas eksperti. Ļoti liela nozīme
ir augstas pievienotās vērtības
konsultācijām. Ik mēnesi EEN
eksperti sniedz vairāk nekā
50 konsultācijas gan Latvijas uzņēmējiem, gan zinātniekiem, gan Eiropas komersan-
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Izmantojot Eiropas Biznesa atbalsta tīkla palīdzību, vairāk nekā
40 Latvijas uzņēmumu sākuši sadarbību ar ārvalstu partneriem

Tieši informācijas apmaiņa un zināšanu nodošana ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) darbības pamatā.

tiem par intelektuālā īpašuma
tiesību jautājumiem, par ES
likumdošanas jautājumiem,
CE marķējumu, uzņēmējdarbības uzsākšanu ārvalstīs un
Latvijā, veic eksportspējas izvērtēšanu, tehnoloģiju auditu
un sniedz atbildes uz citiem
uzņēmējdarbībai nozīmīgiem
jautājumiem. EEN priekšrocība ir tāda, ka var sazināties ar
kolēģiem no citas valsts un uzzināt detalizēto informāciju no
pirmavota, nevis no tulkotiem
interneta resursiem.
Tāpat EEN palīdz meklēt sadarbības partnerus. EEN biznesa sadarbības datu bāzē ir
publicēti vairāk nekā 11 tūkst.
biznesa sadarbības piedāvājumu no vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tajā skaitā ir aktīvi 140 Latvijas uzņēmumu
profili. «Uzņēmumi no visas
pasaules var apskatīt šos Latvijas piedāvājumus un piedāvāt savu sadarbību. Informācija par aptuveni vēl 100 Latvijas uzņēmumiem šobrīd tiek
atjaunota. Kritērijs, lai uzņēmuma profils tiktu publicēts
šajā starptautiskajā datu bāzē,
ir viens – produktam ir jābūt
eksportspējīgam. Eksportspēju izvērtē mūsu kolēģi, izanalizējot tikšanos laikā iegūto
informāciju un ziņas, kas par
uzņēmumu ir pieejamas publiski, kā arī izvērtējot kopējo
nozares eksportspēju,» skaidro EEN koordinatore Latvijā.
Viens no veidiem, kā sākt eks-

portu, ir dalība ES valstu iepirkumos, viņa dod padomu. No
EEN abonētās iepirkumu datu
bāzes informāciju saņem vairāk nekā 40 Latvijas uzņēmumu, astoņas kompānijas šogad
veiksmīgi startējušas konkursos un uzvarējušas.

Aktualitāte nr.1

Šā brīža aktualitāte ir ES lielākā pētniecības un inovācijas
programma Horizon 2020, kuras budžets ir 80 milj. eiro. Šajā
programmā startē arī Latvijas
uzņēmēji un zinātnieki. Lai iepazīstinātu vairāk ar šo programmu, EEN Latvija šogad
organizē dažādus seminārus,
gan sadarbojoties ar Nacionālo
kontaktpunktu, gan pieaicinot
pieredzējušus ārvalstu ekspertus, stāsta I. Valdmane. Divi
semināri jau bijuši – aprīlī un
jūnija sākumā, vēl viens sekos
jūlijā – par SME Instrument
projektu izvērtēšanu, kurā uzstāsies pieredzējis eksperts no
Latvijas, kas ir oficiāls EK projektu vērtētājs. Savukārt šodien septiņi uzņēmumi no Latvijas dodas uz EEN organizētu kontaktbiržu Horizon 2020
sadarbības partneru atlasei
Čehijā. «No tik mazas valsts
kā Latvija šis ir uzskatāms par
ievērojamu skaitu, jo līdz šim
uz šāda veida pasākumiem devās ne vairāk par diviem trim
uzņēmumiem,» saka EEN koordinatore.
Lāsma Vaivare

EEN PAKALPOJUMI
Ārvalstu tirgus apguve
• Konsultācijas par ārējo tirdzniecību;
• informācija par starptautiskajām nozaru izstādēm;
• biznesa partneru meklēšana datu bāzēs;
• atbildes uz jautājumiem par nacionālo un ES likumdošanu, kas nosaka
kārtību, kādā noteiktas preču grupas laižamas brīvam apgrozījumam Eiropas
Kopienas teritorijā, atsevišķu preču grupu eksportu uz/no trešajām valstīm,
tirdzniecības ierobežojumiem, tranzīta procedūrām, nodokļu nomaksas
kārtību, preču marķēšanu;
• informācijas apkopošana par starptautiskajiem tiesību aktiem, kas
reglamentē uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļu politiku, darba tiesības u.c.
Starptautiskā tehnoloģiju pārnese
• Noteiktas tehnoloģijas, zināšanu vai ražotprasmes nodošana no viena
tehnoloģiju lietotāja otram, vienā zemē radītu tehnoloģiju pielietošana citā ar
nolūku radīt jaunus produktus, procesus vai pakalpojumus.
• Business Cooperation Database vairāk nekā 3000 inovatīvu tehnoloģiju
pieprasījumu un piedāvājumu.
• Kontaktbiržas.
Tehnoloģiju audits
• Ražošanas spēju analīze, kas palīdz uzņēmumam efektīvāk saplānot
ražošanu.
Inovāciju kapacitātes celšana
• analīze, kas veicina un sniedz atbalstu tehnoloģiskajam progresam
uzņēmumā.
Key Account Management jeb Īpašo klientu vadīšana
• Pakalpojums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru projekti ir
apstiprināti Horizon 2020 SME instrument programmā;
• uzņēmuma/produkta stratēģijas izstrāde un ieviešana;
• koučinga darba plāns, kas paredzēts, lai novērstu barjeras, kas varētu
traucēt veiksmīgu SME instrumenta ieviešanu;
• darbs ar individuālo kouču.
Konsultācijas
• par pieeju Eiropas kopienas līmeņa finansējuma programmām;
• par ES likumdošanu un standartiem;
• par intelektuālo īpašumu un patentiem;
• par tehnoloģiju pārnesi un inovācijām;
• citas konsultācijas.
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