Sadarbība ar Aizsardzības ministriju, piesakoties
Eiropas aizsardzības fonda (2021.-2027. gads) finansējumam

14.04.2021.
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Eiropas Aizsardzības fonda industrijas un pētniecības projektu
vienkāršota klasifikācija un dalības opcijas

✓ 2021. gads - 946 milj. eiro
✓ Tēmas darba programmā:
•Tematiskie projektu uzsaukumi ar ‘iezīmētu’ finansējumu,
saskaņotu uzsaukuma tekstu un zināmu citu ES dalībvalstu
interesi
•Kopējie uzsaukumi ar vienu summu visiem projektiem:
• Maziem vidējiem uzņēmumiem pētniecībā un attīstībā
• Graujošās tehnoloģijas
✓ 3 dalības opcijas
•Latvijas uzņēmuma vadīts konsorcijs
•Dalība citu valstu uzņēmumu vadītos konsorcijos
•Dalība apakšuzņēmēju statusā
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Aizsardzības ministrijas iesaiste: I
Latvijas vadīts konsorcijs (min. 3 dalībvalstu uzņēmumi):
✓Vismaz 2 ES valstu AIM paraksta Nodomu vēstuli EK saskaņojot:
• Tehniskās prasības (pievienotas)
• Gatavību lietot produktu nākotnē
• Gatavību risināt līdzfinansējuma jautājumu
• Vienojas izstrādāt starpvalstu Vienošanās memorandu
✓ Latvijas AIM koordinē projekta uzsaukuma tekstu darba programmā
pirms EK projektu uzsaukuma

Rekomendējam:
✓Jo vairāk dalībvalstis piedalās projektā, jo lielākas izredzes tikt
iekļautam darba programmā un tikt apstiprinātam
✓Ģeogrāfiskais līdzsvars starp lielām/mazām valstīm projekta pieteikumā
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Aizsardzības ministrijas iesaiste II
Dalība citu valstu konsorcijos:
A - Aizsardzības ministrijas pievienojas Nodomu vēstulei (Letter of Intent)
Eiropas Komisijai apliecinot atbalstu:
• Tehniskajām prasībām
• Gatavību lietot
• Gatavību risināt līdzfinansējuma jautājumu
• Vienojas izstrādāt kopēju starpvalstu Vienošanās memorandu
B – Aizsardzības ministrija apstiprina atbalstu projektam Atbalsta vēstules
veidā projekta vadošajai valstij:
•
AIM nav saistības finansēt
C - Aizsardzības ministrija informē, ka tā neiesaistīsies projekta atbalstā, ja
projekts pilnībā neatbilst Latvijas NBS vajadzībām
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Iespējamās tēmas, kuras Aizsardzības ministrija
varētu atbalstīt 2021. gadā
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kiberaizsardzība
Digitālā transformācija
Enerģijas noturība
Materiāli un komponentes
Sauszemes kaujas vide
Spēku aizsardzība un mobilitāte
Aktīvie un pasīvie sensori
Graujošās tehnoloģijas
Mazo vidējo uzņēmumu uzsaukums – attīstība un pētniecībai
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Līdzfinansējuma iespējas
✓ Pieejamais finansējums no EK EAF:
• Pētniecība, MVU un graujošās tehnoloģijas – 100%
• Attīstības projekti – orientējoši 65 – 100% (ja bonusi):
• Prototipēšana -55%
• Testēšana, kvalifikācija, sertifikācija – 80%
✓ Aizsardzības ministrijai nav pieejams Apvārsnis Eiropa valsts (ERAF) līdzfinansējuma
‘maks’, kas atbalstītu industriju un pētniecības iestāžu dalību Eiropas Aizsardzības fondā
✓ Pašreiz AIM katru projektu vērtē atsevišķi:
• Atsevišķos gadījumos varam lemt par līdzfinansējumu, ja saskan ar NBS aizsardzības
spēju attīstības plānu
• Aicinām izmantot citus AIM instrumentus: grantu programma
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2022. gads un tālākie gadi
•

Daudzgadu plānošanas perspektīva - nav pašreiz pieejamas precīzas budžeta indikācijas.

•

Piegāžu ķēžu atvērtības jautājums projektos, kas saņem Direct Awards – iespējami konkursi
apakšuzņēmējiem.

•

Apjomīgāki projekti var tikt dalīti vairākās izpildes fāzēs, secīgi pretendējot uz EDF atbalstu
(neizslēdzot Direct Award iespējas vēlākās fāzēs).

•

2022.gada darba programmas izstādes posmi:
– 2021. g. jūlijs-oktobris – projekta tēmu aprakstu izstrāde, sadarbībā ar industriju;
– 2021.g. novembris – 2022. gada pavasaris – konsultācijas vairākās kārtās, tēmu precizēšana
un/vai apvienošana pēc nepieciešamības.

•

Aicinām informēt AIM par potenciālajiem Latvijas projektiem
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7 ieteikumi
•

Veiksmes pamatā: Labs projekts (kvalitatīvas funkcionālas prasības) un vēl labāks PR par
projektu!

•

Projektu jomas ar AM paaugstinātu interesi (Valsts aizsardzības koncepcija)

•

Izmantojiet Aizsardzības ministrijas grantu programmu kā savu projektu testu.

•

Savlaicīgi informējiet Aizsardzības ministriju par iespējamajiem projektiem.

•

Projekta sagatavošana ir laikietilpīga (~1,5 gads) un tai jānotiek sadarbībā ar AIM.

•

Pirms projekta uzsaukuma jābūt:
o Kvalitatīvai prezentācijai, sagavots finanšu aprēķins, projekta apraksts
o Jāatrod pirmie partneri/atbalsts Aizsardzības ministrijās
o Jābūt gataviem lielākai konkurencei MVU atvērtajā projektu kategorijā
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Kontakti
Aizsardzības ministrija
kanceleja@mod.gov.lv, tēma Eiropas aizsardzības fonds
www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem industrija@mod.gov.lv
Mārtiņš Nilsons, padomnieks Eiropas aizsardzības fonda un PESCO
jautājumos - martins.nilsons@mod.gov.lv

Mārtiņš Mežulis, Industrijas un pētniecības nodaļas vadītājs –
martins.mezulis@mod.gov.lv
Kristīne Rudzīte-Stejskala, NAIPD direktore kristine.rudzite@mod.gov.lv
Latvijas pastāvīgā
pārstāvniecība ES Briselē
https://ec.europa.eu/defenceindustry-space/index_en

Jevgēnijs Rjaščenko- Šaraks, Latvijas pārstāvis Eiropas Aizsardzības
fonda Programmas komitejā
Jevgenijs.Rjascenko@mfa.gov.lv
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