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Taisnīgas 
pārkārtošanās 
fonds

Ieguldījumi klimata pārmaiņu vissmagāk skarto teritoriju ekonomisko diversifi kā cija – 
reģioniem ar vislielāko oglekļa intensitāti, sociālajiem izaicinājumiem potenciālo darba 
vietu zaudējumu kontekstā~192 milj. €

225,42 milj. €  
ar nacionālo 
līdzfinansējumu

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

JĀIZLIETO 75% FINANSĒJUMA

*  FM indikatīvie aprēķini faktiskajās cenās, iekļaujot tehnisko 
palīdzību (EK oficiālie aprēķini paziņoti tikai 2018. gada cenās).

**  FM indikatīvie aprēķini, iekļaujot tehnisko palīdzību,  
tiek gaidīti EK oficiālie aprēķini. 

***  EK oficiālie aprēķini, ZM dati
2020. gada febr.–2023. gads

Programma 
REACT-EU

Ieguldījumi tūlītējiem pasākumiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai

~272 milj. €

320 milj. €  
ar nacionālo  
līdzfinansējumu

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

IZDEVUMI ATTIECINĀMI 2020. gada febr.–2023. gads 

PIEŠĶĪRUMS PIEŠĶĪRUMS (rudens)

Kohēzijas 
politikas  
fondi

Visaptverošas investīcijas atbilstoši NAP 2021–2027

Politikas mērķi:
1.   Viedāka Eiropa
2.   Zaļāka Eiropa
3.    Savienotāka 

Eiropa

4.   Sociālāka Eiropa 
5.    Iedzīvotājiem 

tuvāka Eiropa

4%

29%

17%
28%

22%

4,99 mljrd. €
ar nacionālo līdzfinansējumu

4,24 mljrd. €
Kohēzijas politikas fondi  
(ESF+, ERAF, KF) 

Atveseļošanās 
un noturības 
mehānisms

Ieguldījumi ilgtermiņa Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai ekonomikā,  
pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku, veselībā, izglītībā, pētniecībā

2,01 mljrd. €

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027.

IZDEVUMI ATTIECINĀMI 2020. gada febr.–2026. gads

PIEŠĶĪRUMS (gada sākums,  
pēc regulas apstiprināšanas)

PIEŠĶĪRUMS (vasara,  
pēc jauniem statistikas datiem)

  *  1,65  mljrd. € garantēti, 
pārējais indikatīvi

Programma 
REACT-EU**

(papildus finansējums  
Kohēzijas politikai 2014 – 2020)

272 milj. €6,81 mljrd. €

Kohēzija  
un vērtības

2,48 mljrd. €

Kopējā 
lauksaimniecības 

politika – 
tiešmaksājumi*** 

933 milj. €

Kopējā 
lauksaimniecības 

politika – 
lauku attīstība***

4,24 mljrd. €

4,99 mljrd. € ,  
ar nacionālo līdzfinansējumu

Kohēzijas politikas  
fondi

•  Eiropas Reģionālās attīstības  
fonds (ERAF)

•  Kohēzijas fonds (KF)

•  Eiropas Sociālais fonds+ (ESF+)

•  Eiropas Vistrūcīgāko personu 
atbalstīšanas fonds (FEAD)

Taisnīgas pārkārtošanās  
fonds

192 milj. € 2,01 mljrd. €

Atveseļošanās un  
noturības mehānisms*

Pārvedumi

•  Eiropas Teritoriālā sadarbība (ETS)

•  Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments (CEF)*  
(* 70% no 320 milj. € ir garantēti) 

49,01 milj. €

57,66 milj. €,  
ar nacionālo līdzfinansējumu

320,18 milj. €

376,69 milj. € ,  
ar nacionālo līdzfinansējumu

*  FM indikatīvie aprēķini faktiskajās cenās, iekļaujot tehnisko palīdzību (EK oficiālie 
aprēķini paziņoti tikai 2018. gada cenās).

**  FM indikatīvie aprēķini, iekļaujot tehnisko palīdzību, tiek gaidīti EK oficiālie aprēķini. 
***  EK oficiālie aprēķini, ZM dati

10,5 mljrd. €

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības 
struktūrfondi un 
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē


