
EUREKA - Eiropas programma 

komercsabiedrību un zinātnisko 

institūciju starptautiskās 

sadarbības veicināšanai 

tehnoloģisko inovāciju jomā 
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Eiropas Komisijas stratēģiskais dokuments “Eiropa-2020” (2010. g.): 

zināšanu, inovāciju un ciparu ekonomika ... 

Prioritātes:  

1. Viedā izaugsme: attīstīt ekonomiku, kas balstās uz zināšanām un inovācijas  

2. Ilgtspējīgā izaugsme: sekmēt resursu ziņā efektīvāku, zaļāku un 

konkurētspējīgāku ekonomiku (biobalstīta ekonomika) 

3. Ietverošā izaugsme: sekmēt augstas nodarbinātības ekonomiku, kas dod sociālo 

un teritoriālo kohēziju (Dzīves līmeņa izlīdzināšanos)  

 

 

Galvenie mērķi: 

• Līdz 2020. g. vismaz 3% no IKP tiek ieguldīti pētniecībā un attīstībā (P&A) 

• 75 % no iedzīvotājiem vecumā 20 - 64 g. ir jābūt nodarbinātiem  

• Ir jāsasniedz "20/20/20" klimata/enerģijas mērķi (Ieskaitot līdz 30% pieaugumu 

emisijas samazinājumā)  

• Vismaz 40% no jaunās paaudzes ir jābūt ar trešās pakāpes izglītību (Augstāko 

izglītību) 

• Par 20 miljoniem iedzīvotāju mazāk uz nabadzības riska robežas 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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EUREKA ir Eiropas programma, kas radusies 1985. g. kā 
politiska iniciatīva starptautiskās sadarbības veicināšanai 
tirgus pieprasītu, konkurētspējīgu 

civilo tehnoloģiju 

 produktu 

 pakalpojumu  

 pētījumu un izstrādes jomā (Research and development). 

 

Ieviešana – pēc projekta beigām! 

 

2015. gadā EUREKA programmā  ir 

40 dalībvalstis un Eiropas Komisija 

EUREKA programmas mērķi 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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EUREKA programmas dalībvalstis 

1. Austrija 

2. BDRM* 

3. Beļģija 

4. Bulgārija  

5. Čehija 

6. Dānija 

7. Francija 

8. Grieķija 

9. Horvātija 

10. Igaunija 

11. Īslande* 

12. Itālija 

23. Nīderlande 

24. Norvēģija* 

25. Polija 

26. Portugāle 

27. Rumānija 

28. San Marīno* 

29. Serbija* 

30. Slovākija 

31. Slovēnija  

32. Somija 

13. Izraēla* 

14. Īrija 

15. Kipra 

16. Krievija* 

17. Lielbritānija 

18. Latvija (2000. g.) 

19. Lietuva 

20. Luksemburga 

21. Malta 

22. Monako* 

33. Spānija 

34. Šveice* 

35. Turcija* 

36. Ukraina* 

37. Ungārija 

38. Vācija 

39. Zviedrija 

40. ES (EK) 

Katram projekta dalībniekam ir jāuzsāk E! projekts savā valstī               

*) ne ES dalībvalstis 

Albānija un Bosnija Hercegovina – NIP valstis  

Kanāda, Dienvidāfrika un Dienvidkoreja – asociētās valstis 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Finanšu aprite inovatīvu produktu izstrādē un ieviešanā 

MVU

    Uni,
zin. instit.

LVLT

       EUREKA projekta
starptautiskā darba grupa

MVU MVU

LV budžets

EUREKA projekts

     Inovatīvā
     produkta
piloteksmeplārs

          Tirgus
(LV, Eiropas, pasaules)

  MVU
nodokļi

EE

MVU

    MVU
ieņēmumi

1-3 gadi

Ieviešana ražošanā MVU

MVU ieņēmumi,
       peļņa

Ieviešana ražošanā
            MVU

     Uni,
zin. instit.

     Uni,
zin. instit.

MVU

E!D  Valsts
atbalsts

 Valsts atbalsts +
pašu ieguldījums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Kas var pretendēt uz EUREKA  

valsts atbalstu? 

LR 2015. gada MK noteikumi Nr. … «Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība 
projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros» 

  

Atbalsta pretendenti: 

 Sīkās, mazās vai vidējās komercsabiedrības kā arī lielās 
komercsabiedrības 

       (reģistrētas Komercreģistrā) 

   Zinātniskā iestāde 

       (reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā) 

 

 

Projekta parametri:    

maks. garums 36 mēneši  

maks. atbalsts: EUR60 000,-/gadā vienam LV dalībniekam 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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EUREKA projektu nozares 

1. Biotehnoloģija un medicīnas  

tehnoloģijas 

2. Transporta attīstība  

3. Dabas aizsardzība 

4. Informācijas tehnoloģijas 

5. Kultūras mantojums 

6. Komunikācijas 

7. Lāzertehnoloģija 

8. Jauni materiāli  

9. Ražošanas 

automatizācija  

10. Enerģētika  

Projekta tēma var būt  saistīta ar jebkuru nozari,  

kas ir vērsta uz sabiedrības problēmu risinājumu 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Projekta atbalsta galvenie kritēriji 

1. Projekta grupā ir jāpiedalās vismaz vienam partnerim no 

EUREKA! dalībvalsts 

2. Projekta gala produktam ir jābūt tirgus pieprasītam   

3. Projektam ir jānodrošina jauninošs uzlabojums 

ražošanā, procesos vai pakalpojumu sfērā gan 

Latvijas, gan Eiropas mērogā (tehnoloģiska inovācija, 

zinātņietilpīga izstrāde) 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Kā kļūt par EUREKA projekta dalībnieku? 

1. Jauna projekta ierosināšana: 

Atrod projekta partnerus EUREKA dalībvalstīs 

 Ekspertīze: 2 + 2 Latvijas eksperti 

Valsts budžeta atbalsts konkursa kārtā no Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (VIAA) 

 Projekta apstiprinājums EUREKA Augsta līmeņa grupas (ALG) 

sapulcē (EUREKA projekta statuss) 

 Līguma slēgšana ar VIAA par projekta izpildi 

 

2. Iesaistīšanās jau aktīvā projektā: 

Atrod interesējošu projektu www.eurekanetwork.org 

 Ekspertīze: 2 + 2 Latvijas eksperti 

Valsts budžeta atbalsts konkursa kārtā no VIAA 

 Pievienošanās projektam  - apstiprinājums EUREKA ALG sapulcē 

 Līguma slēgšana ar VIAA par projekta izpildi 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Projekta sagatavošana 

1. posms. Latvijas valsts budžeta atbalsts 
 
 

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba 
 
 
 

2. posms. EUREKA projekta statusa apstiprināšana:  
 

Projekta veidlapu «EUREKA Project Form» lejuplādē 
EUREKA Sekretariāta (Briselē) mājas lapā:  

 

www.eurekanetwork.org  
 
 

+ Sadarbības līgums (t. sk. IĪT jautājumi) 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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• Iesniegumu par atbalsta saņemšanu (Pielikums MK not.) 

• Uzņēmējdarbības plānu 

• Projekta izmaksu tāmes kalkulāciju 

• Projekta īstenošanā iesaistīto darba izpildītāju sarakstu 

• Projekta vadītāju CV 

• Uzņēmumam - 2 pēdējo gadu pārskatus 

• Zinātniskajām institūcijām - pēdējo 2 gadu zinātniskās darbības 
pārskatus 

Var iesniegt: 

• Latvijas Republikas Komercreģistra apliecības kopiju 

• Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka       
komercsabiedrībai nav nodokļu parādu 

 

Ekspertīze: 1) zinātniskā un 2) tautsaimnieciskā 
 

Ir jāsaņem vismaz 300 punkti no 400 iespējamiem 

Latvijas valsts budžeta atbalsta 

pretendents iesniedz VIAA dokumentus: 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Vienam Latvijas atbalsta pretendentam viena projekta 
ietvaros maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no 

attiecināmajām izmaksām ir EUR 60 000 / gadā 

         

Projekta maksimālā atbalsta (tiešā subsīdija) intensitāte no 
izpētes izmaksām (EK regula Nr.651/2014): 

1) fundamentālajiem pētījumiem     – 100% 

2) rūpnieciskajiem pētījumiem         –   50% 

3) eksperimentālajai izstrādei          –   25% 

4) tehniski ekonomiskajai priekšizpētei  –   50% 

 

 

Atbalsta intensitāti var palielināt (skat. tabulu)! 

Valsts budžeta finansējums 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Nr. 

p.k. 

Darbības veids Maksimālie procenti no izmaksām, ko sedz no valsts budžeta 

 

Lielie uzņēmumi Vidējie 

uzņēmumi 

Mazie 

uzņēmumi 

Pētniecības un 

zināšanu 

izplatīšanas 

organizācija 

1. Fundamentālie 

pētījumi * 

100 % 100 % 100 % 100 % 

2. Rūpnieciskie pētījumi 

(RP) 

50 % 

- 

+ 15 % *** 

50 % 

+ 10 % ** 

 + 15 % *** 

50 % 

+ 20 % ** 

 + 15 % *** 

50 % 

- 

+ 15 % *** 

3. Eksperimentālā 

izstrāde (EI) 

25 % 

- 

+ 15 % *** 

25 % 

+ 10 % ** 

+ 15 % *** 

25 % 

+ 20 % ** 

+ 15 % *** 

25 % 

- 

+ 15 % *** 

 

Katra dalībnieka atbalsta intensitāte no RP un EI attiecināmajām izmaksām 

nedrīkst nepārsniegt 80% 
 

4. Tehniski ekonomiskā 

priekšizpēte 

50 % 

- 

50 % 

+ 10 % **** 

50 % 

+ 20 %**** 

50 % 

- 

Valsts atbalsta intensitāte EUREKA projektu dalībniekiem Latvijā 
EK regula Nr.651/2014 (2014. gada 17. jūnijs) 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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*) Fundamentālie pētījumi tiek atbalstīti tad, kad tie ir tieši saistīti ar projekta rūpnieciskajiem 

pētījumiem un eksperimentālajām izstrādēm un ir nepieciešami to izpildei. 

 

Rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes atbalsta intensitāti var palielināt līdz atbalsta 

maksimālajai intensitātei 80 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām šādi: 

**) par 10 procentiem vidējām komercsabiedrībām un par 20 procentpunktiem mazajām 

komercsabiedrībām; 

***) par 15 procentiem, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: 

a) projekts paredz efektīvu sadarbību: 

- starp komercsabiedrībām, no kurām vismaz viena ir mazā vai vidējā komercsabiedrība, 

vai projektu īsteno vismaz divās Eiropas Kopienas dalībvalstīs vai dalībvalstī un Eiropas 

Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējā pusē, un neviena atsevišķa komercsabiedrība 

nesedz vairāk kā 70 procentus no attiecināmajām izmaksām, vai  

- starp komercsabiedrību un vienu vai vairākām pētniecības un zināšanu izplatīšanas 

institūcijām, kuras sedz vismaz 10 procentus no attiecināmajām izmaksām un ir tiesīgas 

publicēt savu pētījumu rezultātus; 

b) projekta rezultātus plaši izplata konferencēs, publikācijās, brīvi pieejamās krātuvēs vai ar 

bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību. 

  

****) Tehniski ekonomiskās priekšizpētes atbalsta intensitāti var palielināt par 10 procentiem vidējām 

komercsabiedrībām un par 20 procentiem mazajām komercsabiedrībām. 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas galvenās tiešās izmaksas: 

1) Projekta izpildītāju (zinātniskie darbinieki un palīgpersonāls, kas 

piedalās zinātniskā projekta īstenošanā) darba samaksa (+ darba 

devēja soc. nodoklis) 

2) Zinātniskajā projektā izmantotās aparatūras un iekārtu 

izmaksas 

3) Ar zinātniskajā projektā izmantoto ēku un zemes izmantošanu 

saistītās izmaksas 

4) Citi pamatdarbības izdevumi, ieskaitot materiālu, piederumu un 

tamlīdzīgu priekšmetu izmaksas, kas tieši saistītas ar zinātniski 

pētniecisko pasākumu 

5) Patentu iegūšanas un apstiprināšanas izmaksas 

 

Netiešās izmaksas – maks. 20 % no tiešajām izmaksām 

Attiecināmās izmaksas 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Projekta starptautiskā apstiprināšana 

Latvijas Nacionālajā projektu koordinācijas centrā iesniedz: 

• Veidlapu «EUREKA Project Form» ar dalībnieku 

parakstiem 

• starptautiskās Sadarbības līgumu (Consortium 

Agreement) 

 

 

 

EUREKA projekta statusa apstiprināšana – 

trīs reizes gadā 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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EUREKA projekti Latvijā - piemēri 

1)   E! 6240  PLANTCOSMEHEL 

 ”Jaunu produktu izveide no augu materiāliem veselības 
uzlabošanai un kosmētikai ” 

   SIA Silvanols 

  SIA Aptiekas produkcija 

  RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte 

       Latvijas Valsts Augļkopības institūts 

 

2) E! 7175 BioUionLIQUIDS 

    “Bioloģiski noārdāmi un maztoksiski jonu šķidrumi” 

      SIA Bapeks 

      LU Ķīmijas fakultāte 

 

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Tematiski saistīti projekti 

Tehnoloģiskā nozare: Vides aizsardzība 

Latvijas institūcija:  LV Koksnes ķīmijas institūts 

Projekta Eiropas partneris: Lietuva 

 

1) E! 2522 EUROENVIRON OPTI-SOILCLEAN;  2001 

“Optimizēta, kompleksa tehnoloģija ar naftas produktiem 

  piesārņotas augsnes attīrīšanai”  

  

2) E! 3296 EUROENVIRON AMSIS;  2001 

“Zināšanās balstīta pārraudzības sistēma negadījumu (Naftas produktu noplūde) 

  seku novēršanai” 

  

3) E! 3726 EUROENVIRON DEGREAS; 2006 

“Optimizēta, kompleksa tehnoloģija tauku atlikumu izmantošanai“  

 MVU „Tulči”, MVU „Lazdonas piensaimnieks” 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 

http://www.oilcrisis.com/pix/DSC00397.JPG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hbrc.govt.nz/Portals/0/CivilDefence/cd_oilspill2.jpg&imgrefurl=http://www.hbrc.govt.nz/Coast/PollutionCoastal/MarineOilSpills/tabid/230/Default.aspx&h=268&w=400&sz=58&hl=lv&start=10&tbnid=NIiCoKyW7a32EM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Doil%2Bpollution%2Baccidents%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dlv%26sa%3DG
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Uzņēmuma / universitātes sadarbība  

E! 3117 PEONYMICROPROP 

“Kokveida un zāļveida peoniju pavairošana 

ar klonēšanu” 

 

• Pomoloģijas un florikultūru pētniecības 

institūts; Polija 

• SIA “Meristēmas”; Latvija 

• Bioloģijas fakultāte; Latvijas universitāte 

Uz 2015. gadu – 49 EUREKA projekti 

ar Latvijas institūciju dalību 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Projekti ar Latvijas institūciju dalību 

Uzņēmumi

49%

Pētn.instit.

33%

Augstskola

s

18%

Latvijas institūciju sadalījums 

pēc juridiskā statusa 

Transp.

10%

Lāzeri

5%

Jauni mater.

13%
Pārtika

5%
Med.&biot.

27%

IT&K

22%
Vide

18%

Projektu sadalījums pa nozarēm 

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 
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Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Pētniecības starptautisko programmu 

nodaļa  

   Vaļņu iela 1, Rīgā, LV – 10 

   Tel.: 67 785 406  

   e-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv 

www.viaa.gov.lv 

www.eurekanetwork.org 

 

Paldies par uzmanību! 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) uzņēmējdarbības attīstībai 

Rīgā, 2015. gada 26. maijā. 


