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Kas ir Junkera plāns?

Atbalsts augstāka 
riska projektiem

"Garāka" nauda 

Kvalitātes zīme

Alternatīva 
struktūrfondiemInvestīciju 

projektu 
platformas



Ko paredz Junkera plāns?



Structure and … Investment targetKā darbojas Junkera plāns?

Stratēģiskās infrastruktūras 
un inovāciju projekti

Finansējums mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem

Eiropas Savienības 
budžeta garantija

Eiropas Investīciju bankas
pašu resursi

Investīciju projektu portāls
http://ec.europa.eu/eipp

Investīciju konsultatīvais dienests 
http://eib.europa.eu/eiah









Eiropas Investīciju projektu portāls:
•Rail Baltica II - dzelzceļš
•Ķekavas apvedceļš - LVC projekts
•Ventspils ostas Green Oil projekts
•2 privāti ostu infrastruktūras projekti

Kontakti ar Eiropas investīciju banku:
•Transporta infrastruktūras projekti
•Enerģētikas sektora projekti
•Dažādi privātā sektora projekti
•Dažas Latvijas pašvaldības

Investīciju konsultatīvais dienests:



Struktūrfondi Junkera plāns

• > 90% granti (subsīdija)
• Nacionālās kvotas (aploksnes princips)
• Tematiskā koncentrācija (4 prioritātes)
• Projektus atlasa iestādes dalībvalstīs
• Projektiem jāiekļaujas Darbības 

programmā
• Nepieciešams valsts/pašvaldības 

līdzfinansējums
• Nav minimālā projekta apjoma 

sliekšņa
• Valsts atbalsta noteikumu izpilde tiek 

pārbaudīta katrā projektā
• Peļņu nesošs vai bezpeļņas 

(piemēram, publiskās infrastruktūras) 
projekts

• Projekta risks var būt augstāks, nekā 
Junkera plānam, jo ir liels granta
īpatsvars

• Aizdevumi un aizdevumu garantijas
• Nav ģeogrāfisko kvotu
• Ir prioritātes, bet nav koncentrācijas
• Projektus atlasa EIB/EIF
• Jāiekļaujas vienā no 7 investīciju 

sektoriem
• Vienmēr nepieciešams privātā sektora 

līdzfinansējums
• 25 miljoni: minimālais lielo projektu 

apjoms
• Automātiski savietojams ar valsts atbalsta 

nosacījumiem
• Ekonomiski un finansiāli pamatots 

projekts (investīcijām ir jānes atdeve)
• Riska apetīte augstāka nekā parastajiem 

EIB projektiem, pateicoties ES budžeta 
garantijai



Somijas piemērs: jauna biocelulozes ražotne Ānekoski

• MetsaForest: 16 tk meža īpašnieku kooperatīvs
• Unikālas bio-ekonomikas ekosistēmas izveide Somijā
• 1,2 mljrd EUR investīcijas (EIB finansējums - 275 mlj)
• Celulozes ražošanas apjoma pieaugums no 0,5  1,3 

miljoniem tonnu gadā (galvenais tirgus - Ķīna)
• Koksnes izmantošana augs no 2,4  6,5 mlj m3 gadā
• Darba vietu skaits pieaugs no 1,000 līdz 2,500
• Rūpnīca tiks atklāta 2017.gada 3.ceturksnī
• Būvniecībā strādā arī speciālisti no Igaunijas un Latvijas







Īrijas piemērs: 14 jaunu veselības centru izbūve, lai 
padarītu pieejamākus un rentablākus primārās 

aprūpes un sociālos pakalpojumus Īrijas reģionos



Grieķijas piemērs: investīcijas inovatīvā pārtikas 
tehnoloģijas risinājumā, kurš ļauj samazināt 

holesterīna un slikto tauku īpatsvaru gaļas produktos



Slovākijas piemērs: Bratislavas apvedceļa 24km 
posms, lielākais projekts C-A Eiropā, tiek kombinēti 

Kohēzijas fonda un Junkera plāna līdzekļi, PPP



Francijas piemērs: projektu platforma, iedzīvotāju 
savāktie līdzekļi krājaizdevu sabiedrībā novirzīti 

mazoglekļa ekonomikas projektu fondam



Kas ir investīciju projektu platformas?
• Speciāli veidoti finanšu pārvaldes instrumenti, lai atbalstītu vairāku (parasti mazāku, bet 
līdzīgu) investīciju projektu grupas:

• Ģeogrāfiskās platformas (piemēram, Baltijas valstu fonds, Kurzemes fonds)

• Produktu platformas (piemēram, Piejūras tūrisma attīstības fonds) 

• Sektoru platformas (piemēram, energoefektivitātes fonds, loģistikas fonds)

• Projektu platformām var būt dažādas juridiskās struktūras:

• SPV - special purpose vehice

• Konsorcijs - pilnsabiedrība, apvienība

• Kopējs darījumu konts, utt.

• Platformas var zem viena projektu/konsorcija menedžera apvienot dažādus finanšu 
avotus:

• EIB aizdevumus / garantijas (Junkera plāns)

• ES struktūrfondus un dažādus ārvalstu instrumentus (Šveices/Norvēģijas)

• Nacionālo un lokālo attīstības aģentūru līdzekļus un garantijas 

• Privāto investoru (tajā skaitā - pensiju fondu) līdzekļus



Investīciju platformas piemērs



Ko Latvijas pašvaldības var iegūt no Junkera plāna?

• Saņemt atbalstu stratēģiskas infrastruktūras veidošanai

• Iespējas sadarboties, apvienojoties kopēju projektu 
platformās (ģeogrāfiskās, tematiskās, pakalpojumu) 

• Domāt "ārpus ES fondu rāmja" un "trenēties"/gatavoties 
pēc-2020 periodam

• Izmantot Eiropas Investīciju bankas ekspertīzi, veidot 
projektus ar komerciālu atdevi



Investīciju projektu cikls: no idejas līdz atmaksai 



Kas ir Investīciju konsultāciju dienests?

PROJEKTU ATTĪSTĪTĀJI VALSTS UN PAŠVALDĪBU  IESTĀDES DALĪBVALSTIS PRIVĀTAIS SEKTORSPieprasījums

 Atbalsts investīciju projektiem visā 
projektu ciklā

 Atbalsts finanšu instrumentu 
izmantošanā

 Atbalsts finansējuma meklēšanā 
un pieejamībā

Esošās programmas un aktivitātes 
(piemēram, JASPERS)

European Investment Advisory Hub (EIAH)

 Jauna tehniskā palīdzība 
Stratēģisko investīciju fonda 
darbības jomās 

 Vajadzību identificēšana

 Eiropas Investīciju Bankas grupas 
institūcijas

 Nacionālās attīstības aģentūras 
(Altum) un komercbankas

 Eiropas Komisija

Papildus konsultācijas un tehniskā 
palīdzība

Partneru institūciju 
atbalsts

Piedāvājums

Saturs + Portāls + Atbalsts
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http://eib.europa.eu/eiah



Paldies!

Mārtiņš Zemītis
Eiropas Komisija

martins.zemitis@ec.europa.eu


