
*Saskaņā ar operatīviem datiem, kas izgūti no Kohēzijas fondu politikas vadības 
informācijas sistēmas 2021. gada 18. augustā (Relatīvais progress, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem,
samazinājies sakarā ar pieejamā ES finansējuma pieaugumu (+264,1 milj. € REACT-EU finansējums))

PROJEKTU 
LĪGUMI

MAKSĀJUMI
PROJEKTOS

NO EK PIEPRASĪTS
ATMAKSAI

NO EK SAŅEMTIE
STARPMAKSĀJUMI

+158 projekti
+180,2 milj. €+330 milj. € +282,3 milj. €

SASNIEGTAIS*

KOHĒZIJAS POLITIKAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU
AKTUALITĀTES 

LĪDZ 2021. GADA AUGUSTAM
 

Kumulatīvie dati līdz 2021. gada 18. augustam*
ES fondu finansējums 

4 682, 3 milj.  € 
PABEIGTIE 
PROJEKTI

1 384 (+144)
Reģistrēto elektroauto skaits
Latvijā 

APJOMĪGĀKĀS INVESTĪCIJAS
2021. GADA JANVĀRIS - 

AUGUSTS
VIDE UN REĢIONĀLĀ
ATTĪSTĪBA
51,6 milj. €

IZGLĪTĪBA 
50,5 milj. €2 125 projekti

4 009,2 milj. €

85,6%
 

57,9%
 

2 611 milj. €

55,8%
 

T.SK. 2021. GADA 1. MARTS - 18.  AUGUSTS

+167 projekti
+207,8 milj. € +208,5 milj. €

2 327,2 milj. €

49,7%
 

949 projekti
1 043,1 milj. €

22,3%
 

Transports, sakari

Izglītība, pētniecība, 
attīstība un 
inovācijas
Komersantu, konkurētspēja, 
energoefektivitāte, 
inovācijas

IKT, vide un reģionālā 
attīstība, 
komersantu 
konkurētspēja

Nodarbinātība un 
sociālā iekļaušana

Veselība

Kultūras un dabas 
mantojums, 
Rīgas teritorijas 
sociālekonomiska
izmantošana

Atbalsts fondu 
vadībai

Plūdu risku 
samazināšana lauku 
teriotrijās
Kompetences 
paaugstināšana 
komercdarbības 
vides uzlabošanai, 
sociālā iekļaušana

Darbinieku 
kompetences 
paaugstināšana komersantu
konkurētspējai

PĒTNIECĪBA,
ATTĪSTĪBA UN
INOVĀCIJAS
46,8 milj. €

  
**Virssaistības (ES fondi
indikatīvi
106,1 milj. €)  Fondu piešķīrums* (milj. €) 

 (No tiem React-EU)  

Kumulatīvais progress
Atbildīgo iestāžu dalījumā līdz 31.07.2021 (milj. €)

1 (+1)
Izstrādāts sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
finansēšanas mehānisms

16,03  (+3,85)
Jauno zinātnieku skaits (PlE),
kuriem projekta īstenošanas
ietvaros pilnveidota
kompetence, ieskaitot
karjeras izaugsmes un
personāla atjaunotnes
procesus

1 (+1)
Izstrādāts atbalsta
personas pakalpojums un
ieviešanas mehānisms

1 210 (+169)
Akadēmiskā personāla skaits,
kas pilnveidojuši kompetenci 

 2 199 (+125)
Atbalstu saņēmušo
nelabvēlīgā situācijā esošu
iedzīvotāju skaits  

12 680 (+ 2 047)
Uzlaboto notekūdeņu
attīrīšanas sistēmu apkalpoto
iedzīvotāju skaita pieaugums

*Kumulatīvi no plānošanas perioda sākuma 
(+ pieaugums 2021.gadā), operatīvie dati uz

30.06.2021.

2 711,4  milj. €


