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Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) 

Pasaulē lielākais atbalsta tīkls MVU, kuriem ir 

starptautiski mērķi

Uz vietas palīdz mērķtiecīgiem Eiropas uzņēmumiem

• ieviest jauninājumus

• palielināt konkurētspēju

• paplašināt uzņēmējdarbību Eiropā un ārpus tās

EEN pakalpojumi tiek sniegti bez maksas



Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) 

3000 + 600+
ORGANIZĀCIJUEKSPERTU

65+
VALSTU



Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra

Latvijas Tehnoloģiskais 

centrs

Latvijas Investīciju 

un attīstības 

aģentūra

www.een.lv

Latvijas 

Tehnoloģiskais 

centrs

Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības 

kamera 



Konsultanti ilgtspējas 

jautājumos 

un citi pakalpojumi 

saistībā ar ilgtspēju*

Jauninājums uz 

pašreizējo tīklu: 

”EEN Vision”

Sadarbība un 

sinerģija ar EDIH

un ECCP digitālajā 

jomā

Palīdzība MVU gūt 

labumu no brīvās 

tirdzniecības 

nolīgumiem

Sadarbība ar 

ECCP MVU 

noturības 

jautājumu 

risināšanai

Atjauninātais EEN

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) 



Plašs pakalpojumu klāsts uz izaugsmi orientētiem 

MVU

KONSULTATĪVAIS 

ATBALSTS

Tirgus izpēte

IĪT zinātība

Konsultācijas par ES tiesību 

aktiem un standartiem 

ATBALSTS

INOVĀCIJĀM

Piekļuve finansējumam un 

līdzekļiem

Inovācijas pārvaldības 

pakalpojumi

Tehnoloģiju pārnese

STARPTAUTISKĀS 

PARTNERĪBAS

Partnerību datubāze

Starpniecības pasākumi

Uzņēmuma misijas



Kā tas darbojas? Starptautiskās partnerības

Tīkla uzņēmumu datubāzē ir tūkstošiem uzņēmumu profilu, lai būtu 

iespējams atrast vislabāko atbilstību. Turklāt mēs organizējam:

Partneru piemeklēšanas pasākumus visā 

Eiropā, kur MVU var klātienē satikt potenciālos 

uzņēmējdarbības partnerus. 

Uzņēmumu misijas, kurās mēs 

izveidojam un sagatavojam jūs 

mērķtiecīgām starptautiskām sanāksmēm 

ar spēcīgām uzņēmējdarbības 

perspektīvām



Kā tas darbojas? Konsultatīvais atbalsts

Jūsu uzņēmuma labāko tirgus iespēju noteikšana  

Informācija par ES tiesību aktiem un 

standartiem

MVU atsauksmju par ES noteikumiem 

sniegšanas atvieglošana 

Konsultācijas par intelektuālo īpašumu

Praktiski padomi par uzņēmējdarbības īstenošanu citā 

valstī

Tīkla eksperti sniedz īpaši pielāgotus ieteikumus 



Kā tas darbojas? Atbalsts inovācijām

Pielāgotas atbalsta paketes, kas palīdzēs ātrāk gūt panākumus.

Padomi un palīdzība inovatīviem MVU saistībā ar 

piekļuvi pētniecības un inovācijas finansējumam 

(uzņemošie uzņēmēji, EIP u. c.)

KAM pakalpojumi MVU instrumenta atbalsta saņēmējiem

Palīdzība izaugsmei nepieciešamā finansējuma 

atrašanā

Personalizēts atbalsts, kas palīdz inovāciju potenciālu 

pārvērst starptautiskos komerciālos panākumos

Palīdzība pareizo inovācijas uzlabošanas tehnoloģiju atrašanā



Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

• ES finansēta apmaiņas programma uzņēmējiem no ES dalībvalstīm un 

vēl 12 valstīm

• 1–6 mēnešus ilga pieredzes apmaiņa

jaunam uzņēmējam ar pieredzējušu uzņēmēju ārzemēs

• Iespēja apmainīties ar zināšanām, uzņēmējdarbības idejām, kontaktiem 

un pieredzi

• To īsteno 180 organizācijas visā Eiropā

• Darbojas 45 galamērķos (39 Eiropā un 6 ārpus Eiropas)

Plašāka informācija: www.erasmus-entrepreneurs.com, www.eyeglobal.eu

http://www.erasmus-entrepreneurs.com/
http://www.eyeglobal.eu/


Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

• Gūst pieredzi un padomus 
no pieredzējuša uzņēmēja

• Attīsta starptautiskus 
kontaktus

• Iegūst zināšanas par 
ārvalstu tirgiem,

• pakalpojumu sniedzējiem, 
klientiem, kopuzņēmuma 
veidošanas iespējām

• Piekļūst jaunām prasmēm un 
novatoriskām zināšanām

• Strādā ar “svaigu skatījumu”, 
radot jaunas idejas

• Iegūst informāciju par ārvalstu 
tirgiem

• Veido jaunas uzņēmējdarbības 
partnerības ar uzņēmējiem no 
citām valstīm

Uzņemošais

uzņēmējs
Jaunais

uzņēmējs



Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Pieteikšanās
tiešsaistē

Partneru piemeklēšana

Līgumu slēgšana
un sagatavošanās

Uzturēšanās ārzemēs

Atgriezeniskā saite 
un maksājums

(JU) Jaunais
uzņēmējs

(UU) Uzņemošais
uzņēmējs

(SO) Starpniek-
organizācija

(SO) Starpniek-
organizācija

Piecu soļu apmaiņas 

programma 



Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Aptaujas par ietekmi uz uzņēmējiem rezultāti:

• 58 % JU: “EJU (Erasmus jaunajiem uzņēmējiem) deva lielu vai ļoti lielu 

ieguldījumu uzņēmuma darbības labam sākumam”

• EJU var būt starta platforma jaunu uzņēmumu izveidei: 36,5 % iespējamo 

uzņēmēju apgalvoja, ka pēc apmaiņas programmas ir izveidojuši savu 

uzņēmumu

• Aptuveni 50 % JU guva būtisku labumu, ātrā laikā atrodot piegādātāju vai 

pircēju vai kopuzņēmuma partneri

• 60 % UU norādīja, ka ir guvuši “jaunas idejas/tehnoloģijas” savai 

uzņēmējdarbībai

• 65 % UU paplašināja savu darbību citos tirgos; 24 % no tiem kopš apmaiņas 

darbojas JU valstī



Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

Ir publicēts pirmais programmas Erasmus jaunajiem uzņēmējiem 

uzaicinājums Vienotā tirgus programmas ietvaros. 

Ar 40 miljonu EUR budžetu tā mērķis ir atlasīt partnerus, kas īstenos 

programmu. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 8. jūnijs. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/smp-cosme-2021-eye-01

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fopportunities%2Ftopic-details%2Fsmp-cosme-2021-eye-01&data=04%7C01%7Cbrandazzo%40vo-europe.eu%7C7c5f6035276346d0fcaa08da083196b1%7C48bd3516b4dd421ebb408fa043d57782%7C1%7C0%7C637831306338744094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eC03BPo6NTcogE3HYsIAE6POFmb0iQ0EYc4PxnTDbxs%3D&reserved=0


Kā kļūt par EEN klientu?

Atsūti e-pastu: info@een.lv

Piezvani: +371 67039430

Piesakies tiešsaistes konsultācijai 

Seko jaunumiem www.een.lv un mūsu Facebook kontā

mailto:info@een.lv
http://www.een.lv/
https://www.facebook.com/EEN.Latvia/


Kontaktinformācija

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 26608779

E-pasts: sandra.veckagane@liaa.gov.lv

Noderīgas saites: www.liaa.gov.lv; www.een.lv; een.ec.europa.eu

Piesakies EEN informatīvo izdevumu saņemšanai e-pastā!

Prezentācija pārtulkota no oriģinālvalodas (Angļu), kas ir pieejama pasākuma
tīmekļa vietnē. Atvainojamies, ka dažas daļas nebija iespējams pārtulkot. 

mailto:sandra.veckagane@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.een.lv/


Paldies par uzmanību!


