KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU AKTUALITĀTES LĪDZ 01.07.2020.
KUMULATĪVAIS PROGRESS LĪDZ 01.07.2020.

48,6 % (2,1 mljrd.€)

38,9 % (1,7 mljrd.€)

īstenošanā ir
1783 projekti par
3,5 mljrd.€

% no ES piešķīruma

79,3%

330 milj. €

*536,7 milj.€.

VIDES AIZSARDZĪBA UN RESURSU
IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE

92 milj. €

26 milj.€

71 milj.€

*saskaņā ar MK 02.06.2020. sēdes
protokola Nr.38 49§ 3.p.; papildus
jau piešķirtajiem valsts budžeta
virsaistībām 63,3 milj.€

veselības joma
Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas
stacionāra "Latvijas
Onkoloģijas centrs” palātu
korpusa atjaunošana

25 milj.€

ekonomikas joma
jauna finanšu instrumenta
izstrādei Investīcijas
kapitālā, veicot ieguldījumus
kapitāla fonda izveidē

20 milj.€

ekonomikas joma
energoefektivitātes
paaugstināšanas
veicināšana dzīvojamās ēkās

34,7 milj.€ enegoefektivitātes jomai
uzņēmējdarbības un

11.augusta
MK sēdē lēma par
papildu virssaistību
piešķiršanu
līdz 70,44 milj. €
uzņēmējdarbības,
izglītības un
pētniecības,
veselības aprūpes
jomās

149 milj. €

166 milj. €

Apjomīgākās investīcijas 2020.gadā

2020. gada prognoze*
maksājumiem projekta
īstenotājiem izpildīta par

COVID-19 seku
mīkstināšanas pasākumiem
MK atļauj* izmantot valsts
budžeta virssaistības līdz

*starpmaksājumi

2020. GADS

no kopējām 4,4 mljrd.€ ES fondu investīcijām
(*līdz 01.07.2020.)

60%

34,8 % (1,5 mljrd.€*)

Nodarbināto apmācībām
IKT un netehnoloģiskām apmācībām un apmācībām, lai sekmētu
investoru piesaisti
Energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās

19,34 milj.€ izglītības un zinātnes jomai
Praktiskas ievirzes pētījumiem
Starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
Labākas pārvaldības augstākās izglītības institūcijās nodrošināšanai

16,4 milj.€ veselības jomai

Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

IZGLĪTĪBA

TRANSPORTS

82 milj. €

80 milj. €

SASNIEGTAIS*
220 863
iedzīvotāji piedalījušies veselības
veicināšanas pasākumos

21 530
personas piedalījušās pieaugušo
personu apmācībā
91 673
bezdarbnieki saņēmuši atbalstu
587
jaunas darba vietas,
ieguldot uzņēmējdarbības attīstībā
478
km rekonstruēti vai modernizēti
valsts un reģionālie ceļi
90
jauni produkti un tehnoloģijas

66 796
iedzīvotāji, kuri gūst labumu no
pretplūdu pasākumiem
21
km rekonstruēti siltumtīkli

87
pilnveidoti IKT darbības procesi
*Kumulatīvi no plānošanas perioda sākuma

