KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU
AKTUALITĀTES
LĪDZ 2021. GADA JŪNIJAM
Kumulatīvie dati līdz 2021. gada 18. jūnijam*
ES fondu finansējums
4 418,2 milj. €
PROJEKTU
LĪGUMI

MAKSĀJUMI
PROJEKTOS

88,1%

59,5%

2 077 projekti
3 893,8 milj. €

2 628,8 milj. €

NO EK PIEPRASĪTS NO EK SAŅEMTIE PABEIGTIE
ATMAKSAI
STARPMAKSĀJUMI PROJEKTI

55,6%

49,9%

2 203,2 milj. €

2 456,9 milj. €

APJOMĪGĀKĀS INVESTĪCIJAS
2021. GADA 20. MAIJS 18. JŪNIJS

22,9%

TRANSPORTS
14,7 milj. €

900 projekti
1011,1 milj. €

IZGLĪTĪBA

7,5 milj. €

T.SK. 2021. GADA 20. MAIJS - 18. JŪNIJS
+24 projekti
+17,3 milj. €

+20 projekti
+22,3 milj. €

+48,7 milj. €

*Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas fondu politikas vadības
informācijas sistēmas 2021. gada 18. jūnijā

Kumulatīvais progress
Atbildīgo iestāžu dalījumā līdz 31.05.2021 (milj. €)

Fondu piešķīrums* (milj. €)

Virssaistības** (ES fondi
indikatīvi 197 milj.€;
ar valsts līdzfinansējumu
207,7 milj. €)

PĒTNIECĪBA,
ATTĪSTĪBA UN
INOVĀCIJAS

6,9 milj. €
AKTUĀLITĀTES

Transports, sakari

2021. gada 22. jūnijā EK ir
saskaņojusi
Latvijas
Atveseļošanas fonda plānu
1,8 mljrd. EUR apmērā.

Izglītība, pētniecība,
attīstība un
inovācijas
Komersantu, konkurētspēja,
energoefektivitāte,
inovācijas

MK
apstiprināti
priekšlikumi
grozījumiem 2014. - 2020. gada
darbības programmā par REACTEU ES finansējuma sadalījumu un
SM
investīciju
priekšlikumu
transporta jomā. 2021. gada 16.
jūnijā iesniegti apstiprināšanai EK.

IKT, vide un reģionālā
attīstība,
komersantu
konkurētspēja
Nodarbinātība un
sociālā iekļaušana
Veselība
Kultūras un dabas
mantojums,
Rīgas teritorijas
sociālekonomiska
izmantošana
Atbalsts fondu
vadībai
Plūdu risku
samazināšana lauku
teriotrijās

Kompetences
paaugstināšana
komercdarbības
vides uzlabošanai,
sociālā iekļaušana
Darbinieku
kompetences
paaugstināšana komersantu
konkurētspējai

* t.sk. finansējums, par kuru plānots virzīt MK noteikumu grozījumus
**t.sk. 116,09 milj. EUR tiks aizstāti ar REACT-EU finansējumu (dati tiks aktualizēti pēc
EK lēmuma par darbības programmas grozījumu apstiprināšanu)

Dobeles dzirnavnieka īstenotajā
projektā
“Inovatīvas
pastas
ražošanas tehnoloģiskās līnijas
iegāde” izstrādātas jaunas un
inovatīvas ražošanas tehnoloģijas,
ražošanā ieviešot jaunus pastas
produktus,
tādejādi
veicināta
uzņēmuma produktivitātes un
konkurētspējas paaugstināšanās.

