
Eiropas aizsardzības fonda finansējums 
Eiropas aizsardzības industrijas attīstības 

programma (EDIDP) 

 

 
2018. gada augusts 

 
     



Priekšvēsture un mērķis 

2016. gada 30. novembris - Eiropas 
aizsardzības rīcības plāns 

• EK apņēmās veicināt dalībvalstu 
sadarbības centienus attīstīt 
aizsardzības spējas, lai reaģētu uz 
drošības izaicinājumiem, kā arī attīstītu 
konkurētspējīgu, inovatīvu un efektīvu 
aizsardzības industriju visā Eiropas 
Savienībā; 

 

• Izveidot Eiropas Aizsardzības fondu kā 
investīciju sistēma pētniecībai un 
izstrādei aizsardzības jomā, tādējādi 
veicinot dalībvalstu sadarbību 
tehnoloģiju un aprīkojuma 
nodrošinājumā un uzturēšanā; 

 

• Veicināt stratēģisko autonomiju, proti, 
dalībvalstu spēju pašām nodrošināt 
savu aizsardzību. 



Līdzšinējais darbs ES ietvaros 

• 2017. gads 
• Uzsākts darbs pie regulas izstrādes. Nodota Eiropas Parlamentam. 

 
• 2018. gads 

– Regulas kompromisa redakcijas izstrāde; 
– Neformālas konsultācijas ar dalībvalstīm par EDIDP darba programmas izstrādi: 

• Projektu kategorijas 
• Atbalstāmās tehnoloģijas 
• MVU atbalsts 

– Neformāla konsultēšanās/tīklošanās  industrijas un pētnieku starpā: 
– 6.03. – DAIF organizēts pasākums  
– 27.03. – EDIDP conference Tallinā: 

» Informācija par 46 citu valstu projektiem 
» Igaunija – Digital Battlefield 
» Čehija – 12 projekti 

• 2019. gads  
- Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmas projektu pieteikumu 
izsludināšana 

 
 
 



Finansējums 

• Pieejamais finansējums: 

• 500 miljoni EUR 2019. un 2020. gadam: 

• Atsevišķa projektu kategorija MVU (vismaz 10%) 

• Pēc 2021. gada – 1 miljards EUR gadā. 

 

• Finansējuma apjoms: 

• Līdz 20% - prototipu sistēmām; 

• Līdz 100% - pārējiem projektiem. 

 

• Bonusu sistēma, papildus finansējuma saņemšanai: 

• MVU iesaiste kā apakšuzņēmējiem max. līdz 35%: 

• Pastāvīgās strukturētās sadarbības projekti (PESCO) +10%. 
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Projekta pieteikšanas priekšnosacījumi 
Eiropas aizsardzības fondam 

 
• Saņēmēji: 

• Uzņēmumu & pētniecības iestāžu konsorcijs: min. 3 dalībvalstis/3 
dalībnieki (pētniecības iestādes un/vai industrija). Uzņēmumi vai 
pētnieki nevar būt tieši vai netieši pakļauti viens otram. 
 

• 3 valstu ES Aizsardzības ministriju apliecinājums par produkta 
vajadzību/potenciālo atbalstu, ja netiek saņemts viss finansējums 

 
• Kas tiks finansēts:  

• 2019.-2020. gadā – izstrādē esošie projekti/saistība ar militāro spēju 
vajadzībām 
• Eiropas Aizsardzības aģentūra – Spēju attīstības plānā noteiktās 

spēju jomas  
• Latvijā AM definētie prioritāri atbalstāmie lietišķās 
 pētniecības virzieni. 
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Finansējamās darbības 
 

Jaunu, inovatīvu produktu  un tehnoloģiju izstrāde vai esošo produktu un tehnoloģiju 
uzlabošana. Tās var ietvert: 

• Pētījumi;  

• Produkta izstrāde, to komponenšu vai tehnoloģiju, t. sk., izstrāde un risku 
mazināšanas testi;  

• Aizsardzības produktu, to komponenšu vai tehnoloģiju sistēmu prototipu izstrāde;  

• Produktu/tehnoloģiju testēšana;  

• Produktu/tehnoloģiju kvalifikācija;  

• Produktu/tehnoloģiju sertifikācija;  

• Tehnoloģiju izstrāde, kas veicinātu produktu dzīves ciklu.  

 

Projekta dalībvalstīm ir jābūt kopēji izstrādātai tehniskajai specifikācijai un atbalstam 
no attiecīgo valstu Aizsardzības ministrijām.  

 

Vismaz divām dalībvalstīm jābūt plānam veikt produktu vai tehnoloģiju iegādi vai tās 
izmantošanu koordinētā veidā, tai skaitā veidot kopēju iepirkumu, kur tas ir 

iespējams. 



Pašreiz zināmās, potenciāli 
atbalstāmās tehnoloģijas 

• IKT un to savietojamība;   
• Mākoņprogrammēšana; 
• Drošas satelītkomunikācijas;  
• Kripto tehnoloģijas; 
• Kiberjoma; 
• Jaunās paaudzes sensori;  
• Mākslīgais intelekts;  
• Robotika;  
• Bezpilotu sistēmas;  
• Pretdronu spēja;  
• Dronu spiets (drone swarm);  
• Autonoma jūras pretmīnu spēja; 
• ISTAR tehnoloģijas (Intelligence, surveillance, target acquisition, and 

reconnaissance).  
 

Atbalstāmo tehnoloģiju saraksts vēl ir izstrādes stadijā.  
 
Paredzēts, ka iesniegtos projektus vērtēs neatkarīgi eksperti un pēc tam nodos dalībvalstīm 

apstiprināšanai. 
 



Aizsardzības ministrijas  
iespējamie atbalsta veidi 

 

• Konsultācijas; 

 

• Sadarbības veicināšana un informācija par citu valstu projektiem; 

 

• Koordinācija ar citām ES dalībvalstīm; 

 

• Grantu programma – 2018. gada rudens; 

 

• Atbalsts EK ietvaros. 

 

Kontaktpersona Aizsardzības ministrijā: 

marcis.balodis@mod.gov.lv 



 
Kopsavilkums 

1. Priekšnoteikumu izpilde (2 valstis/3 dalībnieki (uzņēmumi/ 
industrija)).  
 

2. Projektus piesaka industrija, ar DV atbalstu. 
 

3. Eiropas līmeņa izcilība 
 

4. Aicinām vērtēt citu valstu projektu idejas/spēju tajos 
iesaistīties.  
 

5. AiM un NBS ir gatavi konsultēt/tikties ar projektu pieteicējiem 
(klastera darba grupu ietvaros), uzrunāt citu valstu AiM par 
sadarbību.  
 

6. Rekomendējam sākt darbu pie projektu izstrādes, lai 
veiksmīgāk nodrošinātu atbalstu un ļautu mums lobēt 
jūsu intereses. 

 



 

 

Paldies par uzmanību! 


