KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA CAUR MŪŽIZGLĪTĪBAS UN
UZŅĒMĒJU SADARBĪBU
(Competitive Entrepreneurship By Lifelong Learning And Business Cooperation)

Saīsinātais nosaukums: COOP EDU-SHIP
Īstenošanas laiks: No 2011.gada septembra līdz 2013.gada februārim
Projekta partneri:
1. Zemgales Plānošanas reģions (LV)
2. Kurzemes plānošanas reģions (LV)
3. Talsu novada dome LV)
4. Ventspils augstskola (LV)
5. Jelgavas novada dome (LV)
6. Dobeles novada dome (LV)
7. Rundāles novada dome (LV)
8. Liepājas universitāte (LV)
9. Kuldīgas novada pašvaldība (LV)
10. Pakroujis biznesa informācijas centrs ( LT)
11. Šauļu attīstības aģentūra ( LT)
12. Šauļu pašvaldības izglītības centrs ( LT)
13. Jonišķu biznesa un tūrisma centrs ( LT)
14. Rokišķu rajona izglītības centrs ( LT)
15. Kauņas Tehnoloģiju universitāte ( LT)
Mērķa grupa:
(1) reģiona iedzīvotājiem, kuri ir potenciālie uzņēmēji;
(2) Jaunie uzņēmēji, kuriem nav pietiekošu zināšanu uzņēmējdarbības vadīšanā un
plānošanā;
(3) Esošie uzņēmēji (MVU, mikro), kuriem nepieciešama palīdzība konkurētspējas un
eksporta potenciāla veicināšanā;
(4) Mūžizglītības iestāžu administrācija un pasniedzēji;
Projekta mērķi: Vispārējais mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību
pierobežas reģionos Latvijā un Lietuvā, tādējādi novēršot šķēršļus tās attīstībai,
aktivējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības
iestāžu un uzņēmēju sadarbību pārrobežā.
(1) Paaugstināt 10 mūžizglītības iestāžu lomu un tehnisko kapacitāti, lai kalpotu
uzņēmējdarbības vajadzībām caur pārrobežu pieredzes apmaiņu, investīcijām
infrastruktūrā, sadarbības tīklu un pakalpojumu uzlabošanu.
(2) Novērst šķēršļus konkurētspējīgai uzņēmējdarbības attīstībai reģionos, izveidojot
nepieciešamo biznesa un izglītības struktūru un paaugstinot reģionālo un vietējo
atbalstu potenciālu biznesa attīstībai Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā.

(3) Veicināt sadarbību starp mūžizglītības iestādēm un uzņēmējiem,
lai paaugstinātu eksporta un inovāciju potenciālu, tādējādi uzlabojot
ekonomisko un darba tirgu situāciju mērķa teritorijās.
(4) Aktivizēt biznesa vidi ar 19 pārrobežu pasākumiem un biznesa apmācībām,
iesaistot vairāk nekā 720 uzņēmēju mērķa teritorijā un nodrošinot ilgtspējīgus
risinājumus pārrobežu sadarbībai starp Mūžizglītības iestādēm un uzņēmumiem.
Projektā plānotās aktivitātes:
1. Biznesa atbalsta struktūras infrastruktūras un aprīkojuma attīstības aktivitātes:
1) Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras un mūžizglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana (telpu renovācija; rekonstrukcija)
2) Uzņēmējdarbības atbalsta un mūžizglītības iestāžu telpu vajadzībām
nepieciešamā aprīkojuma iegāde
3) Mobilo mācību klašu izveidošana
4) Nepieciešamās tehnikās dokumentācijas izstrāde uzņēmējdarbības atbalsta
infrastruktūrai.
Mūžizglītības iestāžu kapacitātes un lomas paaugstināšana uzņēmējdarbības atbalsta
jomā
1) Pētījums par mūžizglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu darbā ar
uzņēmējiem, ietverot ārzemju pieredzi (konkurētspēja, inovācijas, eksports)
un uzņēmējdarbības analīze projekta teritorijā
2) Pētījuma prezentācija, rekomendācijas
3) Jaunu programmu iegāde biznesa apmācībās
4) Mūžizglītības institūciju darbinieku pieredzes apmaiņas uz Latviju, Lietuvu
partneru institūcijām
5) Programmu adaptācija, izglītības programmu apmaiņa
Mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības pasākumi pārrobežā inovatīvai
uzņēmējdarbībai un uzņēmējdarbības vides veicināšana
1) Potenciālo uzņēmēju apmācības
2) Uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi: 1) apaļā galda diskusijas jaunu
produktu/pakalpojumu meklējumos, pieaicinot zinātniekus, starpnozaru
speciālistus; 2) inovāciju dienas LV, LT; 3) konkurss par lielāko ieguldījumu
darbinieku izglītošanā; 4) konferences
3) Pārrobežu sadarbības tīkla izveide ( biznesa atbalstu institūciju sasaiste)
4) 3 Video konferences Ventspilī, Kauņā
5) Projekta brošūra „Uzņēmējdarbības Atbalsta centri un mūžizglītības
programmu piedāvājums uzņēmējdarbībai pārrobežā” latviešu, lietuviešu un
angļu valodās.

Paredzamie rezultāti:
Izveidotas 1 Biznesa atbalsta struktūra. 10 objektos novērsti šķēršļi konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības attīstībai (infrastruktūra);13 mūžizglītības centri saņēmuši aprīkojumu
mācību metožu pielietošanai.
Izstrādāts pētījums par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu darbā ar
uzņēmējiem, uzņēmējdarbības piedāvājums. Iegādātas 20 programmas
Apmācīti 720 potenciālie un esošie uzņēmēji. Veiktas 4 pieredzes apmaiņas vizītes uz LT, LV
mūžizglītības iestādēm
Noorganizēti 19 uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi. Izveidots pārrobežu sadarbības tīkla (
biznesa atbalstu institūciju sasaiste).
Sagatavota brošūra par atbalsta centriem un mūžizglītības piedāvājumu 3 valodās 2200
kopijās.

Finansējums:
ERAF finansējums: 614 751.38 EUR
Partneru līdzfinansējums: 108 485.54 EUR
KOPĀ: 723 236.92 EUR

