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LR identificētie izaicinājumi
Vai konceptuāli atšķiras no D pielikuma investīciju vajadzībām?
Produktivitātes paaugstināšana,
inovācijas kvalitāte, pētniecība un
zinātne
Ilgtspējīga un konkurētspējīga
transporta sistēma

Ilgtspējīga resursu izmantošana

Vesels un konkurētspējīgs darba
spēks

Cilvēkkapitāls, kvalitatīva un
efektīva izglītības sistēma
Sabalansēta un ilgtspējīga
teritoriālā attīstība (t.sk. pilsētu un
lauku sadarbība)

• Produktivitāte kopš iestāšanās ES palielinājusies par 16 %, bet vēl
joprojām tikai 68 % no ES vidējā

• Otra sliktākā ceļu kvalitāte ES
• 48 % no reģionālajiem ceļiem sliktā stāvoklī

• Mājsaimniecību enerģijas patēriņš 2. augstākais ES
• Enerģētika, kā viedās specializācijas prioritāte

• Otri augstākie pacientu līdzmaksājumi ES par veselības pakalpojumiem
• 28.5 % iedzīvotāju pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam

• 40% skolēni profesionālajā izglītībā (mērķis 50%)
• 43 % no uzņēmumiem saskaras ar darbaspēka trūkumu (Citadele index)

• IKP konverģence ārpus Rīgas reģiona ir zema (32% - 49% no ES vidējā)
• Kopš iestāšanās ES iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 15 %
(Latgalē par 24 %)
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EK piedāvājums Latvijas nacionālajam piešķīrumam
Vai tas būs pietiekams identificētajam investīciju vajadzībām?
MFF 2014. – 2020.g

MFF 2021. – 2027.g
Izmaiņas
(18.gada cenās)
18.gada cenās

Faktiski DP

18.gada cenās

3 039,8

3 092,53

2 931

41,95

13

1 349,4

1 372,77

955

-30%

240,6

244,39

306

+25%

93,6

93,92

49

-48%

29,01

31,13

-

-

Kopā

4 793,4

4 876,7*

4 241

-13%

Darbības programmai pieejamais
finansējums (atņemot
piešķīrumus FEAD, ETS un EISI)

4 418,2

4 496,91

3 873

-14

Eiropas Reģionālās attīstības un Sociālais
fonds
t.sk. FEAD

Kohēzijas fonds (bez EISI)
Pārvedums EISI
Eiropas teritoriālā sadarbība
Jauniešu iniciatīva

41,02

-5%
- 69%
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ES piedāvātā regulējuma ietekme
Vai netiks ierobežotas iespējas atbalstīt citus izaicinājumus?

Nacionālais Kohēzijas piešķīrums
Latvijas nacionālās aploksnes samazinājums

-13% (no 4,876 uz 4,241 mljrd. EUR)*
≈ - 635 milj. EUR

Līdzfinansējuma likmes
ES līdzfinansējuma samazinājums no 85% uz 70%

LV līdzfinansējuma pieaugums
≈ 401 milj. EUR

PVN attiecināmība
PVN attiecināms tikai projektiem līdz 5 miljoni EUR

Izdevumi PVN segšanai
≈311 milj. EUR

*Piešķīrumi norādīti 2018. gada salīdzināmajās cenās, kā arī ietver Kohēzijas fonda pārvedumus uz Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumentu (EISI) un ERAF piešķīrumu Eiropas Teritoriālās sadarbības(ETS) mērķim.
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Tematiskā koncentrācija
Vai tiks ievērotas valsts attīstības reālās vajadzības?
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D pielikuma investīciju vajadzību prioritātes
Vai salāgojamas ar tematisko koncentrāciju?
0

1

2

3

1.Viedāka Eiropa

2.Zaļāka Eiropa

3. Savienotāka Eiropa

4.Sociālāka Eiropa

5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa

Augsta prioritāte

prioritāte

investīciju vajadzības

4
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Būtiski jautājumi sarunās par darbības programmas saturu
Vai ir iespējama attīstība bez cilvēkiem?

Būtiski jautājumi sarunās par darbības programmas saturu
Latvijas kā ES reģiona vai Latvijas reģionālā konverģence?
IKP uz iedzīvotāju % no ES vidējā (ppp)
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Būtiski jautājumi sarunās par darbības programmas saturu
Vai produktīvas P&A investīcijas ne-MVU nav izaicinājums?

• Latvijā
izdevumi
P&A
aktivitātēm 2017.gadā veidojuši
tikai 0,51 %
• Komersantu P&A ieguldījumi ir
veidojuši tikai 27 % no kopējiem
P&A izdevumiem

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars (%) pēc darbinieku
skaita (NACE 2.red.)
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Būtiski jautājumi sarunās par darbības programmas saturu
Neizmantoto iespēju slazds kā ierobežojums atbalstam?
• Atkritumu
reģenerācija
ar
enerģijas ieguvi ir kritisks
elements
direktīvu
prasību
izpildei
• Latvija ir viena no retajām ES
valstīm
bez
pietiekamas
kapacitātes
atkritumu
reģenerācijā ar enerģijas ieguvi
• Izmantot kaimiņvalstīs esošās
jaudas nav ekonomiski pamatoti
• Latvija ES regulējuma izstrādes
procesā aktīvi aizstāvēs šādas
infrastruktūras izveidi
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Būtiski jautājumi sarunās par darbības programmas saturu
Vai kultūrai ir vieta?

• Ieguldījumi kultūrās jomā ir
būtisks
elements
vairāku
teritoriju attīstības stratēģijās,
vienlaikus atsevišķi nacionālas
nozīmes projekti īstenojami
centralizēti
• Radošās industrijas kā daļa no
viedās
specializācijas
un
Latvijas inovāciju ekosistēmas
• Ieguldījumi kultūras un dabas
mantojumā skatāms kā vienots
pasākumu kopums 2.politikas
mērķa ietvaros
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Laika grafiks
Kā izvairīties no investīciju pārrāvuma?

2018

Budžeta un regulējuma
izstrāde ES līmenī (MFF)

Turpinās
diskusijas
Padomes darba grupās

2019

2020
2021

Trialoga process starp EK,
Eiropas Parlamentu un ES
Padomi

EK cer vienoties par
budžetu līdz 2019.gada
maijam un līdz 2020.
gadam
vienoties
par
sektorālo regulējumu

Sarunu process starp
dalībvalstīm un EK (CSR)

EK decembrī uzsāk
konsultācijas ar dalībvalstīm
par investīciju vajadzībām
2019. gada maijā EK publicēs
‘’investīciju ieteikumus’’ kopā
ar dalībvalstu specifiskajām
rekomendācijām un uzsāks
sarunas ar dalībvalstīm par
programmu saturu
Latvija ved sarunas ar EK par
darbības programmas saturu

Mērķis nodrošināt, ka
dalībvalstis spēj uzsākt ES
fondu ieviešanu līdz ar
2021.gada sākumu

Nacionālo plānošanas
dokumentu izstrāde
(NAP)
PKC novembrī ir uzsācis
darbu pie detalizētas LV
vajadzību apkopošanas

PKC 2019. gada ietvaros
plāno izstrādāt un
apstiprināt Nacionālo
attīstības plānu (pamats
sarunām ar EK)

Finanšu ministrija
sadarbībā ar nozaru
ministrijām izstrādā fondu
plānošanas dokumentus
un normatīvo regulējumu
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Kohēzijas politikas plānošanas dokumentu un
regulējuma izstrādes laika grafiks

[Publiskās diskusijas]
[Publiskās diskusijas]

VI

Konsultācijas par D.pielikumu un darbības programmas (DP)
sagatavošanu

VI

Partnerības līguma (PL)/DP sagatavošana

EK

Regulu apstiprināšana

EK

MFF apstiprināšana

VI

Vadības un kontroles sistēmas izveide

AI

SAM nosacījumu un kritēriju izstrāde

SI

Ceļa kārtes sagatavošana, apstiprināšana un iesniegšana EK

SAM atlašu uzsākšana

VI

VI MIN PKC

02.06.2021

02.04.2021

31.01.2021

01.12.2020

01.10.2020

01.08.2020

01.06.2020

01.04.2020

31.01.2020

01.12.2019

01.10.2019

01.08.2019

Veicinošo nosacījumu (ex-ante) izpilde

01.06.2019

01.04.2019

NAP27 sagatavošana un apstiprināšana

Paātrinātais SAM uzsākšanas process

[Publiskās diskusijas]

[Partnerības princips]

[Partnerības princips]

[Partnerības princips]
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Sadarbība
Kā varam sasniegt kvalitatīvāku rezultātu?

KP fondu partnerības
principa nodrošināšanā
PL/DP izstrādes procesā

Partneru iesaiste NAP
sagatavošanā

Partneru iesaiste nozaru
plānošanā (ieskaitot
investīciju
priekšnosacījumu
izvērtējumu skaņošanu
apakškomitējās)
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