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Projektu finansē Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020” saskaņā ar līgumu Nr. 773757.
Atruna:
Šajā ziņojumā pausta autora (-u) sagatavota informācija un viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības oficiālo
viedokli. Ne Eiropas Savienības iestādes un struktūras, ne arī persona, kas rīkojas to vārdā, nevar būt atbildīga par tajās
esošās informācijas iespējamo izmantošanu.
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LAUKU APVIDU PĒTNIECĪBAS KONCEPTS
“DZĪVĀS PRAKSES LABORATORIJA”
Jauns uzņēmējdarbības modelis: aprites ekonomika lauku apvidos

PARTNERI
Asociación para el Desarrollo, La Vegas del/ Seguras pašvaldību
integrētā lauku pašvaldība (ADRI) · SPĀNIJA
ADRI ir lauku grupa, kuras mērķis ir Vega del
Segura lauku teritorijas ilgtspējīga attīstība.
Wellness Telecom (WT) · SPĀNIJA
WT ir 2008. gadā dibināts uzņēmums, kas
nodrošina inženiertehniskos risinājumus
telekomunikāciju un IT tīklu jomā.
Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · FRANCIJA
Régionale Pays de la Loire Lauksaimniecības kamera ir
pašpārvaldes iestāde, kuru pārvalda ievēlēti
lauksaimnieki, lai pārstāvētu to intereses valsts iestādēs.
Bretaņas Lauksaimniecības palāta (CRAB) · FRANCIJA
Bretaņas Lauksaimniecības palāta ir reģionāla
organizācija, kas nodrošina ar lauksaimniecības un
zemes projektiem saistītus pakalpojumus, risinot
nākotnes lauksaimniecības izaicinājumus.
Alternatīvo enerģiju komisariāts (CEA) · FRANCIJA
CEA ir Francijas valdības finansēta tehnoloģisko
pētījumu organizācija, kuras darbības joma ir zema
oglekļa enerģija, drošība un tehnoloģijas.
E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITĀLIJA

LAUKU APVIDU PĒTNIECĪBAS KONCEPTS
“DZĪVĀS PRAKSES LABORATORIJA”
LIVERUR projekta mērķis ir modernizēt
mazos un vidējos lauku uzņēmumus Eiropā.
Tas ir H2020 projekts.
MVLU (mazie un vidējie lauksaimniecības
uzņēmumi) ieņem nozīmīgu vietu ES lauku
ekonomikas struktūrā un dinamikā:
neskatoties uz notiekošajiem konsolidācijas
procesiem, Eiropas laukos joprojām
darbojas galvenokārt mazas vai ļoti mazas
saimniecības.
LIVERUR mērķis ir iepzīstināt ar pētniecības
koncepta “Dzīvā prakses laboratorija”
metodoloģiju, lai identificētu un analizētu
dažādus MVLU uzņēmējdarbības modeļus,
kuri rada pievienoto vērtību, sociālo
kohēziju, darba vietas, ieinteresēto personu

UCT mērķis ir attīstīt sinerģiju un sadarbību starp valsts
pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem un bezpeļņas
sektoru.
SOGESCA · ITĀLIJA
SOGESCA ir ar pieredzi vides un enerģijas
pārvaldības sistēmu ieviešanā visās nozarēs.

Jauns uzņēmējdarbības modelis: aprites ekonomika lauku apvidos
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Cleopa/Kleopa (CLEO) · VĀCIJA
CLEO ir inovāciju sniedzējs, kas piedāvā plašu
konsultāciju un pakalpojumu klāstu, lai samazinātu
CO2 bilanci.
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Federālais lauksaimniecības ekonomikas institūts (AWI) · AUSTRIJA
AWI ir sociāli ekonomisko pētījumu institūts, kas
veic pētījumus par Austrijas lauksaimniecības
nozari gan nacionālā, gan starptautiskā
kontekstā.
Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · LATVIJA
ZSA ir Latvijas lauksaimniecības nozares balss,
kura nodrošina profesionālu pārstāvību un
pakalpojumus visai Latvijas lauksaimnieku
sabiedrībai.
TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
Galvenā misija ir inovāciju ieviešana tirgū
dažādās ar IKT balstītu lietojumu jomās,
balstoties uz dažādu ieinteresēto pušu
partnerību (PPPP).
Ļubļanas Universitāte (LU) · SLOVĒNIJA
LU ir vecākā un lielākā Slovēnijas augstākās
izglītības un zinātniskās pētniecības iestāde,kas ir
slavena ar savām kvalitatīvajām
studiju programmām.
Zafer Attīstības aģentūra (ZEKA) TURCIJA
ZEKA ir dinamiska reģionālās attīstības
aģentūra, kas darbojas TR33 reģionā, kura rada
un veicina stratēģiskas partnerattiecības.
Uzņēmējdarbības attīstības institūts (IED) · GRIEĶIJA
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Pilnīgi jauna biznesa
modeļa koncepcijas Reģionālās aprites
dzīvās prakses
laboratorijas/Regional
Circular living Lab
(RAIN) biznesa modeļa
koncepcijasizveidošana un
konceptualizēšana.

Lauku dzīvās prakses
laboratorijas pieejas
analīze un
konceptualizācija.

Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH/Sociālās inovācijas centrs,
SIA (ZSI) · AUSTRIJA
ZSI strādā dažādās vidēs ar dažādiem klientiem un
ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas Komisiju,
ministrijām, pašvaldībām, ESAO, SDO, citām valsts
struktūrām un NVO, kā arī individuāliem cilvēkiem un
privātā sektora uzņēmumiem.
Reģionālā vadība Burgenland, SIA (RMB) · AUSTRIJA
RMB ir pakalpojumu sniedzējs un kontaktpunkts
visiem Burgenlandes iedzīvotājiem, sadarbībā ar
Burgenlandes provinci.

IED ir Grieķijas NVO, kas ir apņēmusies veicināt
inovācijas un uzlabot uzņēmējdarbības vidi.

CESIE · ITĀLIJA
CESIE ir Eiropas studiju centrs, tā ir bezpeļņas
organizācija kas veicina inovāciju ieviešanu
izglītības, sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā.
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional
dos Açores (FRCT) · PORTUGĀLE
FRCT ir Azoru salu reģionālās pārvaldes aģentūra,
kas atbalsta Azoru salu zinātnes un tehnoloģijas
sistēmu, finansējot pētniecību un piedaloties
projektos.

Dzīvās prakses laboratorijas ir uz lietotāju
orientētas, uz inovācijām un uz informācijas
un komunikāciju tehnoloģijām (IKT)
balstītas ekosistēmas, kas bieži darbojas
teritoriālajā kontekstā, integrējot vienlaikus
pētniecības un inovācijas procesu
četrkāršotā X (valdība, rūpniecība /
lauksaimniecība, cilvēki, pētnieki) publiskās,
privātās un cilvēku partnerības ietvaros.

2018. gada maijs - 2021. gada aprīlis

E35 izstrādā un īsteno projektus ar mērķi dot
ieguldījumu vietējā ekonomiskajā un sociālajā
izaugsmē, izmantojot starptautiskās attiecības.
Trasimeno savienība (UCT) · ITĀLIJA

integrāciju, dalībnieku iekļaušanu,
uzņēmējdarbības elastību, saskaroties ar
pasaules tirgu un klimata pārmaiņu
izaicinājumiem, lai nākotnē sekmīgos
modeļus paplašinātu un atkārtotu.

PARTNERI
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Esošo
uzņēmējdarbības
koncepciju un
modeļu izpēte un
apkopošana, ņemot
vērā sākuma situāciju,
šķēršļus ar kuriem
jāsaskaras, veicinošos
faktorus, finanšu
mehānismus,
pievienotās vērtības radīšanu,
darba vietas un citus vides un
sociālos ieguvumus.
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WIRELESSINFO (WRLS) · ČEHIJAS REPUBLIKA
WRLS ir bezpeļņas Čehijas Republikas virtuālais
pētniecības institūts, kuru 2003. gadā nodibināja
čehu dalībnieki projektā WIRELESSINFO IST
1999 - 21056.
Úhlava, o. lpp. s. (UHLAVA) · ČEHIJAS REPUBLIKA
UHLAVA ir bezpeļņas organizācija, kas koncentrējas
uz izglītojošām, konsultatīvām un informācijas
aktivitātēm, uz reģionālo attīstību, vidi un
lauksaimniecību.
Asociācija Dar Margoum Ouedhref · TUNISIJA
Tunisijas bezpeļņas organizācija Dar Margoum.
Asociācijas galvenā misija ir saglabāt Margoum
autentiskumu.

