Projekta nosaukums:
Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās
Īstenošanas laiks:
01.09.2009. – 01.04.2011.
Projekts tika īstenots 19 mēnešus
Projekta partneri:
Bauskas novada dome, Auces novads, Jelgavas novads, Neretas novads un Aknīstes novads, A/S
Sivateck International, partneris no Norvēģijas.
Mērķa grupa:
Pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kas ir potenciālie uzņēmēji;
Jaunie uzņēmēji, kam nav pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības plānošanā un vadībā
Esošie uzņēmēji, kam ir nepieciešama palīdzība, lai celtu to uzņēmējdarbības konkurētspēju un
eksporta potenciālu.
Jaunatne, it īpaši vidusskolu audzēkņi, kas ir nākamā uzņēmēju paaudze.
Esošās problēmas apraksts:
Strauji ir samazinājies iedzīvotāju skaits pierobežas teritorijā. No 2005. līdz 2007. gadam iedzīvotāju
skaits pierobežas teritorijā ir samazinājies par 3%. Šī problēma tieši ietekmē arī uzņēmējdarbības
attīstību šajā teritorijā. Pēc pēdējiem statistikas datiem pierobežas teritorijā 2005. gadā bija tika reģistrēti
tikai 237 ekonomiski aktīvo uzņēmumu.
Projekta mērķis:
Vispārējais projekta mērķis bija mazināt šķēršļus līdzsvarotas Zemgales plānošanas reģiona
ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.
Specifiskie projekta mērķi bija
1)Veicināt Zemgales plānošanas reģiona pierobežas teritoriju uzņēmumu konkurētspējas un eksporta
potenciāla izaugsmi;
2)Veicināt iedzīvotāju uzņēmējdarbības iniciatīvu īstenošanu un veicināt jaunu uzņēmumu attīstību;
3)Veicināt Zemgales reģiona pierobežas teritoriju biznesa nozaru dažādošanu.
Veiktās aktivitātes:
Lai sasniegtu projektā nospraustos mērķus, projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas bija
sadalītas četros aktivitāšu blokos:
1)Infrastruktūras un aprīkojuma attīstības aktivitātes;
2)Izglītojošas, izpētes un atbalsta aktivitātes, lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti pierobežas
teritorijās;
3)Publicitātes aktivitātes;
4)Projekta vadības aktivitātes.
Projektā sasniegtie rezultāti:

1) Izveidoti 5 Biznesa Dārzi – inkubatori laukos Zemgales plānošanas reģiona pierobežas teritorijās:
Aucē, Elejā, Aknīstē, Neretā un Gailīšu pagastā ar kopējo telpu apjomu 989,59 m2, izveidojot 38 darba
vietas.
2) Biznesa plānošanā un vadībā apmācīti 121 Zemgales pierobežas teritoriju iedzīvotāji un jaunie
uzņēmēji;
3) Ieviestas dažādas uzņēmējdarbības apmācības aktivitātes jauniešiem, kopumā iesaistot 216 jauniešus
no piecām vidusskolām;
4) 24 Zemgales pierobežas teritoriju uzņēmumi saņēmuši menitoringa- konsultāciju pakalpojumus, lai
paaugstinātu to konkurētspēju un eksporta potenciālu;
5) Ieviestas publicitātes aktivitātes biznesa dārzu popularizēšanai, apmaksājot 11 publikācijas un
noorganizējot 5 žurnālistu vizītes uz izveidotajiem biznesa dārziem.
Finansējums:
Kopējais projekta budžets bija EUR 659 301, no kura 85% ir Norvēģijas divpusējā vadības finanšu
instrumenta līdzfinansējums un 15% Zemgales plānošanas reģiona un projektā iesaistīto partneru
finansējums.

