
PĀRROBEŽU 
SADARBĪBAS 
PROGRAMMA 
2014.-2020. 
GADAM

LATVIJAS
KRIEVIJAS

PROGRAMMAS MĒRĶIS
Tās stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu 
attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas 
teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, esošā 
potenciāla ilgtermiņa izmantojumu.

KONTAKTI
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Latvija - Krievija programma nodaļa, Attīstības 
instrumentu departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Biroja adrese: Doma laukums 8a, Rīga, LV-1050, 
Latvija
Pasta adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1050, 
Latvija
www.latruscbc.eu

Filiāle Ļeņingradas reģionā
Izmailovas prospekts 14, 314. 
A kabinets, Sanktpēterburga, Krievija
Tālrunis: + 7 812 325 51 84

Filiāle Pleskavas reģionā
Sovetskaya iela 60a, 
3.ieeja ieeja, 44. kabinets , 
Pleskava, Krievija
Tālrunis: +7 811 220 15 62

Uzņēmējdarbības 
veicināšana un atbalsts

Jaunu produktu un pakalpojumu 
izstrāde un veicināšana, izmantojot 
vietējos resursus

Tematiskais mērķis 6.  “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās”

TEMATISKIE MĒRĶI UN PRIORITĀTES
Tematiskais mērķis 1. “Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu 
attīstība” 

Efektīva dabas resursu 
pārvaldība

Kopīgas darbības vides 
aizsardzībai

Atbalsts ilgtspējīgām 
atkritumu un notekūdeņu 
pārvaldības sistēmām 

Tematiskais mērķis 10. “Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana” 

Robežšķērsošanas efektivitātes 
un drošības uzlabošana

FINANSĒJUMA NOSACĪJUMI 
Projekti var saņemt Programmas finansējumu, ja tie:
•	Tiek īstenoti vismaz diviem projekta partneriem sadarbojoties, 

no kuriem vismaz viens no katras programmā iesaistītās 
valsts.

•	Tiek īstenoti Programmas darbības teritorijā.
•	Rada skaidru pārrobežu sadarbības ietekmi un ieguvumus;
 liecina par ES stratēģiju un programmas pievienoto vērtību.

PROGRAMMAS DARBĪBAS TERITORIJA
Latvija: Vidzeme, Latgale, Pierīga, Zemgale, Rīga
Krievija: Pleskavas apgabals, Ļeņingradas apgabals, 
Sanktpēterburga

PROGRAMMAS BUDŽETS
Kopējais programmas budžets ir 27,08 miljoni EUR 
tostarp: Eiropas Savienības finansējums: 15,87 miljoni EUR 
Krievijas Federācija finansējums: 7,94 miljoni EUR 
Latvijas Republikas finansējums: 1 miljons EUR

KAS VAR SAŅEMT ATBALSTU
•	Publiskas iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās 

iestādes).
•	Institūcijas un organizācijas (arī nevalstiskās organizācijas, 

izglītības iestādes un citas), kas ir jebkura publiskajām vai 
privātajām tiesībām pakļauta juridiska persona.

•	Nevalstiskas organizācijas (NVO), kuras izveidotas kādam 
īpašam mērķim, proti, galveno interešu īstenošanai, kuras nav 
rūpnieciska vai komerciāla rakstura organizācijas un kam ir 
juridiskās personas statuss.


