Tematiskās diskusijas 03.09.2020
par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi)
2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektā
plānotajām investīcijām 1. politikas mērķī
Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas
kopsavilkums
Diskusija notika attālināti MS Teams platformā. Diskusijā piedalījās vairāk nekā
simts dalībnieku - nozaru asociāciju pārstāvji, ieinteresētās personas no dažādām
Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām u.c.
Diskusijas vadīja Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ES fondu stratēģijas
departamenta direktors Edgars Šadris, ievadā prezentējot vispārīgu informāciju
par DP struktūru, izstrādes progresu, saistošajiem nosacījumiem un turpmāko
laika grafiku. Tika uzsvērts, ka DP tika plānota, balstoties uz apstiprināto
Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, tomēr diskusiju gaitā un ņemot
vērā citus pieejamos ES atbalsta instrumentus (piemēram, Taisnīgas
pārkārtošanās fondu vai Atveseļošanas un noturības mehānismu) DP saturiski var
tikt precizēts.
Nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei prezentēja un atbildēja uz jautājumiem
par plānoto ES fondu ieguldījumu stratēģiju un investīciju tvērumu. Visas
prezentācijas publiski pieejamas e-portfelī.
Pateicamies visiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijā ar jautājumiem, komentāriem
un ierosinājumiem. Sniedzam konspektīvu kopsavilkumu par galvenajiem
sanāksmē pārrunātajiem jautājumiem.


Ekonomikas ministrija sniedza prezentāciju par ministrijas plānotajiem ES
fondu ieguldījumiem 1.politikas mērķa ietvaros: digitalizācijas veicināšana
uzņēmumos, mazo un vidējo komersantu attīstība un inovāciju
veicināšana, kā arī pilna cikla inovāciju atbalsts, minētajās sadaļās
paredzot arī atbalstu finanšu instrumentu veidā. No partneru puses
jautājumi bija gan attiecībā uz pašvaldību iesaisti, gan programmu
elementiem un to atspoguļojuma detalizācijas pakāpi, dažādu ministriju
piedāvāto programmu savstarpēju papildināmību, kā arī tika izrādīta
interese par citiem pieejamajiem ES atbalsta instrumentiem, kas
papildinās ES fondu finansējumu.



Izglītības un zinātnes ministrija sniedza informāciju par Zinātnes,
tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnēs ietvertajām idejām un
mērķiem, kas ietverti arī jaunā plānošanas perioda DP, kā arī informēja par
plānotajiem investīciju virzieniem 1.politikas mērķa ietvaros. Sadarbības
partneri interesējās par plānoto pasākumu savietojamību ar citu ministriju
prezentētajām idejām, kā arī lūdza sniegt konkrētāku informāciju par
mērķa grupām.



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja par
galvenajiem principiem un mērķiem digitalizācijas sadaļā, kas ņemti par
pamatu jaunā plānošanas perioda investīciju plānošanā. Partneri rosināja
kopējo digitālo platformu izstrādē vairāk sadarboties ar citām valstīm un
izmantot to pieredzi un modeļus, kas jau veiksmīgi darbojas. Diskusijās arī
tika uzsvērta nepieciešamība plānošanu veikt ciešā sadarbībā starp
institūcijām, nodrošinot pārresoru pieeju. Tāpat tika jautāts par prezentēto
ieceru īstenošanas laika grafiku, ņemot vērā, ka daļa sanāksmes laikā
pieteikto problēmu tikušas identificētas jau iepriekšējā plānošanas
periodā.

Vienojās, ka diskusiju jautājumi, komentāri par DP projektu, uz kuriem netika
pilnībā atbildēts, vai uz kuriem sniegtās atbildes nepieciešams fiksēt rakstiski, kā
arī citi radušies komentāri iesūtāmi DP sabiedriskās apriešanas ietvaros līdz š.g.
9.septembrim uz e-pastu fsd@fm.gov.lv.

