No nošķirtām Lisabonas un Gēteburgas Stratēģijām uz reģionalizēti
vietēju ES 2020
(From detached Lisbon and Gothenburg Strategies to a regionalised indigenous EU 2020)

Saīsinātais nosaukums: ES 2020 vietējā līmenī (EU 2020 going local)
Ieviešanas laiks: No 2010. oktobra līdz 2012. gada septembrim
Projekta partneri:
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Sormlandes reģionālā padome(SE)
Orebro reģionālā attīstības aģentūra (SE)
Ekonomikas un iekšlietu un enerģijas ministrija (DE)
Disburgas pilsēta (DE)
Ļubļanas pilsētas reģionālās attīstības aģentūra (SI)
Rīgas plānošanas reģions (LV)
Zemgales plānošanas reģions (LV)
Strokonsitijas padome (UK)
Skarbekas dome (BE)
Attīstības un infrastruktūras ministrija (LU)
Gelderlandes province (NL)
Akteršoekas reģions (NL)
Jorkšīras un Humberas vietējā pašvaldība (UK)
Kartaksū pašvaldība (PT)
Vestmidlandas Līderu valde (UK)

Mērķa grupa: iedzīvotāji, politiķi un valsts institūcijas.
Projekta mērķi: labās pieredzes apgūšana no partneru reģioniem un viena reģiona
labās prakses iestrādāšana cita reģiona enerģētikas un ilgtspējīga transporta
fondu atbalsta programmās
Projektā plānotas aktivitātes: Eiropas tīkla izmantošana labās prakses apmaiņai, lai
palielinātu zināšanas un aktivizētu Eiropas līmeņa tīklošanos enerģijas efektivitātes
un ilgtspējīga transporta jomā. Partneri, apgūstot citu valstu organizāciju labo
pieredzi spēs uzlabot savu snieguma izvēlētajā apakštēmā. Projekts fokusēsies gan
uz administratīvo personālu, gan politisko vadību, šādā veidā dodot divkāršu
labumu. Galvenās aktivitātes: pieredzes apmaiņas braucieni, starpreģionālie
semināri, darbs pie Rīcības plāna un labās prakses izplatīšana un pieredzes
apkopošana.

Paredzamie rezultāti:
12 apgūti labās prakses piemēri/ projekti
5 uzlabotas reģionu politikas
28 speciālisti uzlabojuši savu kapacitāti un zināšanas
50 reģionālā līmeņa organizācijas uzlabojušas savas zināšanas un rīcībspēju
10 izstrādāti un apstiprināti rīcības plāni, kas vērsti uz nākotnes realizāciju

Finansējums:
ERAF līdzfinansējums: 1 203 457, 36 EUR, ietverot ZPR daļu: 55 686,33 EUR
Nacionālais finansējums: 342 737, 26 EUR, ietverot Latvijas valsts budžeta finansējumu
Zemgalei 9827,00 EUR
Kopējais INTERREG IVC Projekta finansējums: 1 546 194, 62 EUR, no kā ZPR finansējums
sastāda 65 513,33 EUR.

