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I. Ziņojuma politiskais konteksts:

Ekonomikas recesijas, budžeta līdzekļu ierobežošanas, kā arī arvien pieaugošas pasaules 
mēroga konkurences laikā ir svarīgi, lai ES ilgtspējīgi uzlabotu savas inovācijas spējas. Tādēļ 
ES izvirzījusi sev mērķi kļūt par „inovāciju savienību”1.

Iepriekšējā pieredze apliecinājusi, ka gan ES investīcijas kopumā, gan arī investīcijas 
pētniecībā un attīstībā, kā arī inovācijās (P&A&I) bez visaptverošas kopējas stratēģijas bieži 
nesniedz vēlamos rezultātus: atbalsts ticis sniegts pārāk plašā apmērā, politiskie lēmumi bijuši 
pārāk attālināti no attiecīgās situācijas, iesaistītās puses bijušas par maz saistītas ar 
administratīvo līmeni. Tam nu jāpaliek pagātnē. Ņemot vērā dalībvalstu un ES sarežģīto 
finanšu un ekonomikas situāciju, izšķērdīga atbalsta sniegšana vairs nav pieļaujama. Turpmāk 
īpaši rūpīgi jāizvērtē atbalstāmie mērķi. Visu iesaistīto pušu veiksmīgai sadarbībai visos 
līmeņos būs izšķirīga nozīme („tīklošanas izcilība”).

Lai nodrošinātu struktūrfondu efektīvu izmantošanu nākotnē, likumdevējs ieviesis 
11 tematiskus mērķus („tematiskā koncentrācija”), kā arī dažādus ex ante nosacījumus. Lai 
turpmāk saņemtu ERAF atbalsta finansējumu tematiskajam mērķim Nr. 1, reģioniem 
investīcijas P&A&I jāveic, pamatojoties uz tā sauktajām „viedās specializācijas stratēģijām”. 
Atbalsta periodā 2014.–2020. gadam šādas stratēģijas izveidošana būs obligāts 
priekšnoteikums, ex ante nosacījums2, lai saņemtu ERAF finansējumu P&A&I3.

Pašlaik reģioni ir nākamā atbalsta perioda 2014.–2020. gadam atbalsta nosacījumu 
izstrādāšanas izšķirīgajā stadijā. ES Komisija pašlaik izskata partnerību nolīgumu saturu, kā 
arī dalībvalstu vai reģionu darbības programmas. Atbilstoši arī dalībvalstīm vai reģioniem 
pašlaik jāizstrādā jaunās finansējuma politikas galvenie punkti, kā arī ES atbalstītie 
nosacījumi finansējuma saņemšanai. Vienlaikus ES iestādes strādā pie tā, lai noslēgtu
pārrunas par jaunās 2014.–2020. gada kohēzijas politikas tiesisko ietvaru. Šādā saspīlētā 
situācijā top šis ziņojums.

Politika saista lielas cerības ar šā zinātniskā koncepta īstenošanu, kas radīts tikai pirms dažiem 
gadiem un tagad jau tiek izmantots kā nākamā strukturālā atbalsta ex ante nosacījums. Arī 
zinātnes aprindās ar nepacietību gaida pierādījumus par šā koncepta praktisko izmantojamību. 
Jau tagad iezīmējas pirmie izaicinājumi iesaistītajām pusēm, kā arī šā sarežģītā procesa pirmie 
riski.

II. Darba dokumenta struktūra:

Ar šo darba dokumentu referents vēlas likt pamatu turpmākām apspriedēm Komitejā par 
iniciatīvas ziņojumu. Vispirms īsumā tiek iezīmēts tiesiskais ietvars, kā arī uzdevumi, ko šis 
ietvars rada reģioniem. Ar dažu pētniecisku jautājumu palīdzību referents vēlas attēlot 
S3 stratēģiju un tās radītos uzdevumus un riskus iesaistītajām pusēm, kā arī minēt dažus labas 
                                               
1 COM(2010)0546, cita starpā 24. lpp.
2 Jaunās pamatregulas 2. pants; pamatregulas V pielikums, ex ante nosacījumi, skat. arī ES Komisijas Atgādni 
Nr. 10 par ex ante nosacījumiem; P&A&I stiprināšanas mērķis ietver gan P&I izcilību un vairāk uzņēmumu 
investīciju P&I, gan „zināšanu trijstūra” stiprināšanu.
3 Tematiskais mērķis saskaņā ar topošās pamatregulas 2011/0276(COD) 9. panta 1. punktu, turpmāk tekstā —
pamatregula, vai ERAF pamatregulas 5. panta 1. punktu, 2013. gada 3. jūnija redakcija.
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prakses piemērus.

III. Viedās specializācijas stratēģija (S3):

Stratēģija ir sarežģīta. Atbilstoši sarežģīti ir arī to definēt. ES Komisija un likumdevējs 
pārrunu procesā vienojušies par šādām definīcijas daļām:

1. ES Komisijas un likumdevēja definīcija1

„Viedās specializācijas stratēģija” ir valstu un reģionu inovāciju stratēģijas, ar ko nosaka 
prioritātes, lai radītu konkurences priekšrocības. To paredzēts darīt, attīstot tās P&I stiprās 
puses, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām, lai koherenti reaģētu uz saimnieciskās darbības 
iespējām un situāciju tirgū. Šim procesam, izvairoties no veikto pasākumu dublēšanās un 
fragmentācijas, jānotiek ES līmenī.

2. Vajadzīgā reģionu rīcība2

Tiesiskais ietvars paredz, ka reģioniem jāveic turpmāk minētās darbības.
 Pašanalīze (self-assesment), izmantojot t. s. SVID analīzi vai līdzvērtīgu metodi: iepriekš 

jāizvērtē stiprās puses, vajadzības un vēlamie rezultāti.
 S3 stratēģija paredz resursu koncentrēšanu ierobežotam P&I prioritāšu skaitam.
 Stratēģijā iekļauti pasākumi, lai stimulētu privātas investīcijas RTD.
 Tajā iekļauta kontroles un uzraudzības sistēma3.
 Paredzēts, ka dalībvalstis ievieš struktūru, ar ko precizē pētniecībai un inovācijām 

pieejamos budžeta līdzekļus, šajā struktūrā iekļauj arī vairāku gadu plānu, kas saistīts ar 
prioritāriem ES projektiem (Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģijas forums, ESFRI).

ES Komisija neveic nekādas plašākas stratēģiju satura pārbaudes, kas pārsniegtu minēto 
rīcību4.  Ja stratēģija vispār nav izstrādāta vai ja darbības programmas pieņemšanas brīdī nav 
izstrādāts rīcības plāns, kas nodrošina stratēģijas ieviešanu līdz 2016. gadam, ERAF 
līdzekļus5 tematiskajam mērķim P&A&I neizmaksā6.

IV. Pētījuma jautājumi

1. Vai nepastāv konflikts starp šīs stratēģijas sakarā obligāti veicamajām darbībām, no 
vienas puses, un vajadzīgo reģionālo elastīgumu (place-based approach), no otras puses? 
Vai nepastāv draudi, ka ex ante nosacījumi var kļūt par tīru formalitāti?

                                               
1 Topošās pamatregulas 2. pants, trīspusējo sarunu rezultāts, 2013. gada 17. jūnija redakcija, referenta tulkojums 
no angļu valodas, teikumu sadalījums labākai lasāmībai, oriģinālā versija angļu valodā.
2 Skat. pamatregulas priekö likuma V pielikumu vai trīspusējo sarunu rezultātus, kādreizējo IV pielikumu.
3 Priekšlikums par pārskata sistēmas izveidi neguva vairākuma atbalstu.
4 Pamatregulas jaunais 17. panta 4. punkta a) apakšpunkts, vēl izstrādes procesā: „consistency check”; COM 
vadlīniju I daļa, 13. marts, 16. lpp.
5 „Izmaksāt” šeit nozīmē „interim payments”, jaunās pamatregulas 17. panta 5. punkts, trīspusējo sarunu 
rezultāts, 2013. gada 10. jūnija redakcija.
6 Skat. no 17. panta 1. punkta; vēl nav panākta galējā vienošanās; 2013. gada marta COM vadlīnijas, 18. lpp. 
Summai jābūt proporcionālai fonda progresam un veidam.
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S3 stratēģijas ex ante nosacījumi paredz, ka katrs reģions izstrādā savu stratēģiju, kas 
pieskaņota reģionālajām vajadzībām. Tikai paši reģioni var izlemt, kas stiprina to inovāciju 
potenciālu. Vienlaikus likumdevējs nosaka vispārējas norādes attiecībā uz tematisko 
koncentrāciju un visu reģionu izmantoto metodiku. Lai nodrošinātu finansējuma efektivitāti, 
ES Komisijai ir tiesības neatbilstības gadījumā pārtraukt maksājumus.
Piemēroto pārbaudes apjomu noteikt ir sarežģīti. ES Komisija drīkst pārbaudīt tikai to, vai 
reģioni ir piemērojuši doto metodiku un vai ir izstrādāta stratēģija, nevis pašas stratēģijas 
saturu1. Minētais konflikts ietver zināmu (sistēmai raksturīgu) risku, ka ex ante nosacījumi var
kļūt par formalitāti.

 Attiecīgi S3 stratēģija par sevi nav burvju līdzeklis, bet tikai palīdzības rīks. Izšķirīgajai 
motivācijai jābūt nevis iepriekšējiem nosacījumiem, bet labam, visaptverošam inovāciju 
konceptam, kas varētu nodrošināt labāku nākotni saviem pilsoņiem. Ja reģioni stratēģiju 
neuzskatīs par iespēju, nebūs pozitīvu rezultātu neatkarīgi no tā, kāds būs tiesiskais 
ietvars.

ja to pareizi īsteno, stratēģijas izstrāde reģioniem ir sarežģīts un dārgs uzdevums. Attiecīgi 
reģioniem vajadzētu inovāciju stratēģijas izstrādāt ilgtspējīgi un ļoti plaši, lai tās pārsniegtu 
gan tiesiskās norādes, gan nākamo atbalsta periodu2.

2. Vai stratēģija var būt veiksmīgs kohēzijas politikas koncepts visiem reģioniem, 
neskatoties uz to, cik tie ir inovatīvi un cik attīstīti?

Reģioniem ir atšķirīgi infrastruktūras vai cilvēkresursu priekšnoteikumi, kā arī atšķirīgas 
stiprās un vājās puses. Attiecīgi jābūt arī atšķirīgiem veidiem, kā stiprināt reģionālās inovāciju 
sistēmas. Reāli aplūkojot situāciju, tikai nedaudzi reģioni varēs kļūt par t. s. „inovāciju 
līderiem”, kas radīs jaunas tehnoloģijas un inovācijas. Lielākā daļa kļūs par t. s. „sekotājiem”, 
kas izmantos esošās inovācijas jaunā veidā. Piemēram, Somija ar citur izstrādātu 
nanotehnoloģiju palīdzību ir modernizējusi savas saimnieciskās darbības pamatu, t. i., 
koksnes un papīra ražošanas nozari. Tikai tik plaša stratēģiska pieeja var radīt saimnieciskas 
izmaiņas visos reģionos un šādi attaisno kohēzijas politikas līdzekļu ieguldījumu P&I. Pretējā 
gadījumā daļa struktūrfondu kļūtu tikai par otru pētniecības atbalsta programmu.

 Pamatnoteikumi jāveido tā, lai katrs reģions varētu izmantot stratēģiju savai izaugsmei, 
neskatoties uz tā pašreizējo attīstības līmeni. ERAF regulas tematiskais mērķis Nr. 1 ir 
jāformulē pēc iespējas plašāk. Tajā skaidri jābūt parādītai akcentu pārvirzei no pētniecības 
uz inovācijām. Ja inovāciju jēdzienu interpretē plaši un atvērti tehnoloģijām, tad no tā var 
iegūt katrs reģions.

 Referents draudus saskata galvenokārt tajā, ka reģioni pārāk daudz koncentrētos uz P&A 
tēmām. Izšķirīgi šajā gadījumā ir, lai atkarībā no apstākļiem katrā reģionā inovācijas tiktu 
saprastas arī lietojumorientēti un nenotiktu koncentrēšanās tikai uz tehnoloģiskajām 
inovācijām. Stratēģijas pamatā jābūt plašam inovāciju jēdzienam, kas neietver tikai 
tehnoloģisko nozīmi un augstās tehnoloģijas, bet arī zemās tehnoloģijas vai arī vispār tās 
neietver, proti, praksei tuvās inovācijas, piemēram, sadzīves pakalpojumu inovācijas, 

                                               
1 Skat. III daļas 2. punktu, kā arī 6. zemsvītras piezīmi.
2 Piemēram, iekļaut arī citus fondus, ne tikai ESF, kā arī attīstīt citus tematiskos mērķus.
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procesu uzlabošanu un organizāciju pārmaiņas, vai arī inovācijas uzņēmējdarbības 
modeļos, mārketingā, tirgvedībā un dizainā, ekoloģiskas vai sociālas inovācijas, lai, 
piemēram, risinātu uzdevumus saistībā ar aktīvu novecošanos vai demogrāfiskajām 
pārmaiņām.

 Arī šeit neapejams ir jautājums, cik daudz naudas valstu un valdību vadītāji nodrošinās un 
kādas vēl iespējas gūs reģioni finanšu līdzekļu sadalē. Arī attīstītākiem reģioniem atbalsts 
būtu pievilcīgs, jo pretējā gadījumā reģioni, iespējams, pavisam atteiktos no stratēģijas 
izstrādes, kas ir pretrunā stratēģijas jēgai un mērķim un nedrīkst notikt.

3. Kādēļ uzņēmējdarbības atklāšanas process ir tik svarīgs? Vai augšupēja pieeja ir 
īstenojama? Vai dalībnieki ir pietiekami iesaistīti?

Zinātnieki un Eiropas Komisijas slavē stratēģijas jauno augšupējo pieeju. Pretēji iepriekšējām 
inovācijas stratēģijām šajā gadījumā nebūs „no augšas” noteiktas rīcības. Tās vietā reģiona 
nākotnes redzējums ir jāizstrādā tā dēvētajā „uzņēmējdarbības atklāšanas procesā” 
(entrepreneurial discovery process), iesaistot attiecīgos uzņēmumus — kā MVU, tā lielos 
uzņēmumus —, pētniecības iestādes un citas ieinteresētās puses1.

 Referents uzskata, ka šis ir stratēģijas jutīgākais elements. Jebkurā gadījumā galīgais 
lēmums tomēr ir jāpieņem politikas līmenī. Tomēr bez pietiekamas ieinteresēto pušu 
līdzdalības nebūs iespējams pietiekami novērtēt reģionu priekšrocības un trūkumus. Šajā 
procesā būtiska nozīme ir uzņēmumiem. Uzņēmumi pēc savas būtības vislabāk zina, kas 
atbilst viņu vajadzībām un iespējām. Pētniecības iestādēm, universitātēm un tādām 
iestādēm kā, piemēram, inovāciju inkubatoriem, jāveicina uzņēmumu inovācijas spēja, no 
vienas puses, radot izmantojamus rezultātus, un, no otras puses, izplatot savu darbinieku 
zināšanas. Tādējādi rodas jauni uzņēmumi (piemēram, meitasuzņēmumi) vai arī jau 
pastāvoši uzņēmumi izstrādā inovatīvus produktus un pakalpojumus. Šādi uzņēmi ir 
reģionu ekonomisko pārmaiņu un konkurētspējas stiprināšanas virzītājspēks. Tikai izcila 
šo dalībnieku („zināšanu trīsstūris”) savstarpēja sadarbība (vadošās iestādes), iesaistot arī 
politikas veidotājus, var nodrošināt inovācijas stratēģijas īstenošanu.

 Tādēļ jājautā, vai reģioni pietiekami iesaista nozīmīgus dalībniekus vai rīkojas „kā 
parasti” un ierastā veidā apspriežas tikai ar „tradicionālajiem” dalībniekiem. Iesaistot tikai 
tradicionālos dalībniekus, netiks nodrošināta redzējuma īstenošana. Tādēļ, piemēram, ir 
jāiesaista „nākotnes” uzņēmumi. Uzņēmējdarbības atklāšanas process noteikti ir jāveido 
daudz pamatīgāk („atklāšana”), jo līdz šim tradicionālās apspriešanās nav pietiekamas.

 To nodrošinās tikai atbilstīgas administratīvās spējas — lai izvēlētos un vadītu ieinteresēto 
pušu piesaisti, kompetentajām vadošajām iestādēm būs jāapgūst elastīgs, mūsdienīgs 
domāšanas veids.

4. Vai jaunās stratēģijas izveides termiņš ir reāls?

ES Komisija šos ex ante nosacījumus ierosināja 2011. gada rudenī. Jau nākamajās nedēļās un 

                                               

1 Pamatregulas I pielikuma 4.3.2. punktā teikts: „[..] uzņēmējdarbības atklāšanas procesā iesaistot valsts un 
reģionālās vadības iestādes un ieinteresētās puses, piemēram, universitātes un pārējās augstākās izglītības 
iestādes, rūpniecības nozari un sociālos partnerus”.
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mēnešos Komisijai ir jāapstiprina darbības programmas. Reģioni, kas tikai tajā brīdī būs 
sākuši savu stratēģiju izstrādi, diez vai varēs paspēt darbības programmu nodošanas laikā 
iesniegt arī gatavu stratēģiju. Tāpēc ir risks, ka tieši vajadzīgā nozīmīgo ieinteresēto pušu un 
jo īpaši uzņēmumu intensīvā līdzdalība, tā dēvētais „uzņēmējdarbības atklāšanas process”, 
netiks pietiekami īstenots1. Tālab ir svarīgi, lai tiesiskajā regulējumā līdztekus pilnīgi 
izstrādātas stratēģijas iesniegšanai būtu paredzēta arī iespēja iesniegt rīcības plānu. Šajā plānā 
jānorāda par stratēģijas izstrādi atbildīgās personas un tās īstenošanas paredzamais termiņš. 
Šis process būtu jāpabeidz vēlākais 2016. gada beigās. Raugoties uz reģioniem, kas bieži tiek 
minēti kā paraugi, jākonstatē, ka bieži vien šie reģioni savas reģionālās inovācijas stratēģijas 
izstrādā jau vairākus gadus vai gadu desmitus. Tas pierāda, ka stratēģija nozīmē politikas 
apguves procesu no visu dalībnieku puses, kas noteikti būs daudz ilgāks process par 
plānošanas periodu. Tomēr būtu jānodrošina, lai „vecās” inovācijas stratēģijas netiktu 
vienkārši pārstrādātas, tādējādi atkārtojot iepriekš pieļautās kļūdas, piemēram, reģionālo 
uzņēmumu nepietiekamu iesaistīšanu.

5. Kādi riski ir saistīti ar prioritāšu noteikšanu? Kā noteikt „pareizās” prioritātes?

Vieda specializācija nozīmē to, ka dalībvalsts vai reģions, ņemot vērā savas stiprās puses un 
reģiona salīdzinošās priekšrocības, nosaka prioritātes atbalsta piešķiršanai pētniecības un 
inovācijas jomā un atbalsta tādas nozares, kurām ir ilgtspējīgas ietekmes potenciāls. 
Prioritātes tiek noteiktas, ņemot vērā stratēģiskās zināšanas par reģionu nemateriālajām 
vērtībām2, problēmām3, priekšrocībām konkurences jomā un izcilības potenciālu. Tādēļ ir 
vajadzīga objektīva pašanalīze, kas pamatota ar atbilstīgiem rādītājiem.
 Jautājums par konkrētu prioritāšu izvēli rada problēmas gandrīz visiem — arī 

attīstītākajiem — reģioniem. Reģioni uztraucas, vai nebūs izdarījuši nepareizo izvēli, ja 
tirgu attīstība neatbildīs prognozēm. Ir bažas par ievainojamību ārēju satricinājumu 
gadījumos. Uzņēmumi, kuriem prioritāšu noteikšana rada grūtības, varētu nogaidīt. Tieši 
krīzes laikā reģioniem, šķiet, būtu prātīgi ekonomiskā ziņā noteikt plašākus mērķus. 
Reģioniem bieži ir nosliece vienkārši turpināt atbalstīt jau izveidotās kopas vai kopēt 
zināmas veiksmīgas koncepcijas. Arī ieinteresētās puses vēlas, lai tiktu ņemtas vērā visas 
viņu darbības jomas. Tieši vidējais slānis raizējas par reģionālās ekonomikas lielākās 
daļas iespējamu atpalicību. Tomēr, pārāk plaši nosakot prioritātes, pieļaujam tās pašas 
vecās kļūdas — piešķiram izšķērdīgu finansējumu, un ieguldījumi ir mazāk efektīvi.

 Izšķiroša nozīme ir pareizajai specializācijas un atvērtības vai daudzveidības 
kombinācijai, vienlaikus neradot atkarību no vienas tehnoloģijas (tehnoloģiju atvērtība!) 
vai vienas nozares. To var panākt, pievēršot uzmanību tādām tehnoloģijām, produktiem 
un pakalpojumiem, kas ir radniecīgi reģionos jau pieejamajām veiksmīgi izmantotajām 
tehnoloģijām un kompetences jomām, jo tādējādi visveiksmīgāk iespējams panākt 
zināšanu izplatību („saistītā dažādība”).

 Ideāli būtu pievērst uzmanību arī tādām nozares un tehnoloģijas saistošām darbībām, kas 
veicina mijiedarbību visā (reģiona) ekonomikā.

                                               
1 Skat. 3. jautājumu par pētniecību.
2Tostarp ir, piemēram, nozaru struktūras, kopas, augstskolas, pētniecības institūti, zinātnes aprindas, 
tehnoloģijas, pieredze, cilvēkresursi, vide, piekļuve tirgum, vadības sistēmas, kā arī saikne un attiecības ar citiem 
reģioniem.
3Tostarp ir, piemēram, iedzīvotāju novecošana, demogrāfiskās pārmaiņas, līdzsvara zudums darba tirgū, attālas 
ražošanas vietas un citi vides faktori.
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 Referents arī uzskata, ka rūpīgāka attieksme pret apspriešanos ar interešu pārstāvjiem un 
pašanalīzes datubāzes izstrādi, maksimāli samazinās nepareizas attīstības iespējamību.

 Ja tomēr būs manāmas nepareizas attīstības pazīmes, reģioniem jābūt iespējai pielāgot 
procesus (arī plānošanas periodā). Šajā ziņā pamatnosacījums, ko reģioni bieži nenovērtē, 
ir spēcīga, pārdomāta uzraudzības sistēma. Turklāt lēmumu pieņēmējiem jābūt drosmei 
šos pielāgojumus arī patiešām pieņemt.

6. Vai reģioniem tiek nodrošinātas pietiekamas konsultācijas un atbalsts?

Ņemot vērā pašreizējās sarunas par partnerības līgumiem un darbības programmām, sadarbība 
ar Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu (REGIO ĢD), protams, ir ļoti 
cieša, galu galā, tas pat ir vienīgais reģionu atbalsta punkts attiecībā uz ex ante nosacījumu 
izpildi. Turklāt ES Komisija izdod dažādas pamatnostādnes par pašanalīzes veikšanu un 
labāku stratēģijas izpratni. Lai reģionus atbalstītu šā procesa īstenošanā, tika arī izveidota tā 
dēvētā „S3 platforma”1. Platformas darbība ietver galvenokārt salīdzinošās izvērtēšanas 
seminārus. Reģioni, kas šajā procesā jau ir guvuši panākumus vai ir to pabeiguši, sniedz 
konsultācijas reģioniem, kuriem tas vēl nav izdevies. Tomēr šajā platformā ir reģistrējušies 
tikai apmēram 130 reģioni2. Lai gan reģistrācija ir brīvprātīga, reģioniem vai dalībvalstīm 
tomēr vajadzētu izmantot šo iespēju. Katrs reģions šajā platformā noteikti kaut ko var apgūt 
vai to papildināt.

7. Kādai vajadzētu būt „ārējai dimensijai”? Vai to iespējams praktiski īstenot? Vai 
pamatnosacījumi ir pietiekami? Kā no reģionālo stratēģiju „mozaīkas” izveidot vienotu 
ES stratēģiju?

Stratēģijas lielākais „nezināmais” noteikti ir „ārējā dimensija”. Jāuzlabo ne vien dalībnieku 
sadarbība reģionā, bet saskaņā ar stratēģiju reģioniem darbība jāvērš ārpus reģiona, lai atrastu 
savu vietu Eiropas vērtību ķēdēs. Izstrādājot stratēģijas, reģioniem ir jānoskaidro, kādus 
pilnvērtīgas sadarbības veidus ar citiem reģioniem iespējams izveidot, piemēram, izmantojot 
sadarbību starp inovatīvām kopām, kas veic intensīvu pētniecību, kā arī apmaiņu starp dažādu 
reģionu pētniecības institūtiem3.

Jau šobrīd ir tādi reģioni, kuri atbilst šim ideālajam priekšstatam un kuru kopas jau cieši 
sadarbojas. Tomēr šajos reģionos acīmredzami ir intensīvi attīstīta pētniecība, un tie jau, 
iespējams, izmanto Septītās pētniecības pamatprogrammas pasākuma „Zināšanu reģioni” 
piedāvātās iespējas vai šajos reģionos ir pasaules līmeņa uzņēmumi, kuriem šāda tīklu 
veidošana ir uzņēmējdarbības modeļa sastāvdaļa.

Vairākums reģionu tomēr ir diezgan vāji savienoti. Šajā ziņā jājautā, kāda būs šīs situācijas 
turpmākā attīstība.

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, dibināta 2011. gadā Seviļā.
2Situācija 2013. gada maijā.
3Pamatregulas I pielikums, 7.2.1. punkts.
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Ideālas starptautiskas sadarbības piemērs noteikti ir jau izveidotais tīkls „Silicon 
Europe”. Šeit apvienotas augsto tehnoloģiju kopas, ietverot vairāku reģionu —
Vācijā (Drēzdene), Nīderlandē (Eindhovena), Beļģijā (Lēvene) un Francijā 
(Grenoble), kā arī Austrijā (Fillaha) — mikrotehnoloģiju un nanotehnoloģiju jomas 
uzņēmumus un pētniecības institūtus. Specializācija katram reģionam nodrošina 
lielas ekonomiskas priekšrocības; kopā tie izvirza ES pasaules līmeņa konkurences 
priekšplānā un veicina stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu.

Īpaši svarīgam jābūt teritoriālās sadarbības ieguldījumam ekonomikas attīstībā, izmantojot 
pētniecību, attīstību un inovācijas.
o Pārrobežu sadarbībai jo īpaši jāuzlabo kaimiņu reģionu zemais līmenis pētniecības un 

inovāciju jomā.
o Lai veicinātu sadarbību starp intensīvas pētniecības kopām un pētnieku un pētniecības 

institūtu apmaiņu, arī starpreģionālās sadarbības jomā ir jāizmanto teritoriālā sadarbība1.
 Tomēr referents uzskata, ka šajā ziņā problemātisks ir šim mērķim paredzētais sliktais 

finansējums, ko plāno valstu un reģionu vadītāji. Saskaņā ar Parlamenta prasību, 
izstrādājot saturu, tas ir jāuzlabo finansējuma ziņā.

Interesants piemērs reģionu sadarbības pieejai ir divu Vācijas federālo kaimiņzemju —
Berlīnes un Brandenburgas — kopēja inovācijas stratēģija. Jau no pagājušā gadsimta 
deviņdesmitajiem gadiem šie reģioni īsteno kopējus sadarbības projektus. Laikposmā no 
2007. līdz 2010. gadam tika izstrādāta kopēja inovācijas stratēģija „InnoBB”2.

 Šie pieredzes piemēri rāda, ka saskaņošanas process ir ļoti laikietilpīgs un daudzajiem 
dalībniekiem ir jāiegulda milzīgs papildu darbs, lai saskaņotu tiesisko regulējumu, 
stratēģijas un darbības programmas.

 Īstenošanas procesā politikai un administrācijai ir jābūt īpaši elastīgai. Tādēļ ministrijās 
noteikti būs vajadzīgs ilgs apguves laiks. Kopumā šajā ziņā ir jāparedz ļoti ilgs izstrādes 
laiks.

 Īpaši sarežģījumi rodas, ja vēlas sadarboties dažādu dalībvalstu kaimiņu reģioni. Līdz šim 
gan stratēģiju, gan darbības programmu termiņu un satura saskaņošana bieži ir bijusi 
pārāk sarežģīta.

 Līdztekus vajadzīgajām mūsdienīgajām administratīvajām spējām arī tiesiskajam 
regulējumam turpmāk ir jābūt pietiekami elastīgam, jo īpaši attiecībā uz darbību 
finansējuma atbilstību3. Nākamajā plānošanas periodā būs redzams, vai likumdevēja 
līdzšinējie centieni ir bijuši pietiekami.

Saistībā ar stratēģijas finansēšanas dublēšanas un sadrumstalotības novēršanu reģioni bieži 
jautā, vai un cik lielā mērā ES Komisija var iejaukties prioritāšu noteikšanas procesā un to 
ietekmēt. Tiesiskajā regulējumā tas nav noteikts. Iespējams, ES Komisija reģioniem var 
ieteikt, kādā veidā tie varētu uzlabot starptautisko dimensiju. Arī „S3 platforma” noteikti var 
sniegt vajadzīgo informāciju par reģionu iespējamajiem sadarbības partneriem.
                                               
1 Pašreizējā ETS regula, 2013. gada 3. jūnija redakcija, no 5. apsvēruma.
2  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Art. Pamatregulas 60. panta 2. punktā tiek piedāvāta iespēja līdz 15 % no ERAF atbalsta prioritārajam 
virzienam izmantot ārpus programmas.
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8. Kā varētu īstenot centienus panākt sinerģiju starp dažādiem ES atbalsta 
instrumentiem, piemēram, „Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem? Vai tiesiskais 
regulējums šajā ziņā ir pietiekams? Kādi varētu būt vajadzīgie saskaņošanas 
mehānismi?

Vienotajā stratēģiskajā satvarā paredzēts mudināt dalībvalstis stratēģijā apvienot visus 
iespējamos pētniecības, attīstības un inovāciju resursus, lai panāktu vislabāko iespējamo 
efektivitātes pakāpi. Līdztekus valsts un reģionu finansējumam un privātajam kapitālam, kas 
papildina struktūrfondus, galvenais noteikti ir „Apvārsnis 2020”.

Struktūrfondu un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” sinerģija jo īpaši jāpanāk norādītajā 
veidā. No vienas puses, veidojot pētniecības spējas, jānodrošina, lai reģionālie pētniecības, 
attīstības un inovāciju jomas dalībnieki turpmāk būtu gatavi intensīvāk iesaistīties 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” („kāpnes uz izcilību”, līdzdalības paplašināšana)1. Tādi 
piemēri ir izcilības centru vai inovāciju kopu savienošana, pirmkārt, mazāk attīstītos reģionos, 
un pētniecības, attīstības un inovāciju jomā mazāk attīstītu reģionu savienošana ar Eiropas 
vadošajiem izcilības centriem un kopām — tā dēvētā „mērķsadarbība”, „grupveida 
sadarbība”2, mazāku reģionālu pētniecības centru modernizācija, izmantojot struktūrfondu 
līdzekļus, lai izveidotu izcilības centrus, EPT katedru izveide, universitāšu modernizācija, 
pētnieku apmācība vai dalībai pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” paredzētu konsultāciju 
centru izveide3.

No otras puses, ir jābūt pasākumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu, piemēram, 
7. pamatprogrammas vai vēlāk — pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” pētniecības rezultātu 
ekonomisko izmantošanu un veidotu uzņēmumiem inovācijām labvēlīgu vidi, piemēram, 
sākumposma finansējums meitasuzņēmumu, „dzīvo laboratoriju” izveidei utt.

Visiem dalībniekiem ir jārisina daudzveidīgi uzdevumi. Tā kā uzņēmumi jau gadiem ilgi 
veltīgi gaida labākus pamatnosacījumus, cerības tiek liktas lielas. Sākumā jāizveido saskaņots 
tiesiskais regulējums — lai stiprinātu dažādo Eiropas struktūrfondu un Investīciju fonda 
(ESIF) sinerģiju, tika izveidots kopīgs tiesiskais regulējums, piemēram, izmantojot tā dēvētās 
„daudzfondu programmas”4. 

Īpaši svarīga stratēģijai ir ESIF un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” saskaņošana, jo īpaši 
jautājumos, kas saistīti ar finansējuma atbilstību, pārskatu iesniegšanas veidu vai dalības 
noteikumiem. Tā kā programmām ir atšķirīgas pārvaldības pieejas, šis process ir īpaši 
sarežģīts uzdevums. Veiksmīgas programmu saskaņošanas priekšnosacījums ir attiecīgo 
ģenerāldirektorātu cieša sadarbība pirms priekšlikumu sagatavošanas, likumdošanas 
procedūras laikā, kā arī reģionu konsultēšana. Šis laikietilpīgais process ir sākts vēlu. Tāpēc 
reģioniem paredzētas pamatnostādnes par šīs sinerģijas izveides konkrētiem paņēmieniem tiks 
izdotas tikai 2013. gada rudenī. Ļoti lēnām tika veidota EP jau sen prasītā atbildīgo 
ģenerāldirektorātu cieša koordinācija. Arī šajā ziņā iestāžu darbības veids ir jāpielāgo 
                                               
1 Pamatregulas I pielikums, 4.2.a punkts.
2 Piemērs: Maksa Planka institūta sadarbība ar dalībvalstīm Austrumeiropā.
3 Pamatregulas I pielikuma 4.3.4. punkts, kā arī DFS Komisijas atgādne par sinerģiju starp ESIF un 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.
4 Pamatregulas I pielikums, 3.2.a punkts, 2011/0276(COD).
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jaunajiem uzdevumiem.

Koordinācijas darba apjoms palielinās ne vien Komisijā, bet arī starp ES Komisiju un SF 
darbības programmu pārvaldības iestādēm, pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” valstu 
kontaktpunktiem, kā arī uzņēmumiem kā iespējamajiem pieteikumu iesniedzējiem un 
konsultāciju centriem, piemēram, Eiropas Uzņēmumu atbalsta tīkls (EEN), — plānošanas un 
pieteikumu iesniegšanas procesā. Sevišķi federālām struktūrām tas ir grūts uzdevums. Arī šajā 
ziņā ir vajadzīgs ciešs ES Komisijas atbalsts un konsultācijas.

V. Prognoze

Referents gaida aktīvu diskusiju ar kolēģiem komitejā, kā arī REGIO ĢD veikto pirmo 
novērtējumu par reģionu panākto virzību ex ante nosacījumu īstenošanā. Turklāt referents 
vienmēr ir gatavs uzklausīt reģionu ieinteresēto pušu komentārus.


