Darba uzdevums pētījumiem
INTERREG projekta
“Establishing cooperation network of Latvian and Lithuanian flax growers and
facilitating development of flax growing industry/FLAX NETWORK/”
ietvaros
Vispārējo noteikumu apraksts
Iepriekšminētā INTERREG projekta ietvaros jāveic pētījums:
• Linu pārstrādes produktu dažādošana, jaunu produktu ražošanas iespējas
Baltijas reģionā.
Pētījumu rezultāti jāprezentē konferencē ne vēlāk kā šī gada 15. septembrī un tie
jāiesniedz papīra formā (latviešu, lietuviešu un angļu valodā) un elektroniskā
formā (CD).
Darba rezultāta forma – rīcības plāns, kuru realizējot tiek sasniegti pētījumā
izvirzītie mērķi, plānam jābūt adaptētam realizācijai gan Latvijā, gan Lietuvā.
Rīcības plānā jābūt normatīvo aktu grozījumu projektiem vai jaunu normatīvo
aktu projektiem (ja attiecināms), biznesa plāniem, izpildītām ES fondu pieteikumu
veidlapām (ja attiecināms), specializētās lauksaimniecības tehnikas un
pārstrādes tehnoloģiju ražotājfirmu adresēm (fiziskām un interneta), produktu
cenām, iegādes nosacījumiem, tirgus, konkurences un risku analīzei.
Par katru pētījumu ne vēlāk kā līdz 15. augustam jāveic starprezultātu
prezentācija projektā iesaistītajiem partneriem.
Pētījumu veikšanai vēlams pieteikties pretendentiem ar atbilstošu,
pierādāmu pieredzi tehniskā tekstila jaunumu jautājumu pārzināšanā un
zināšanām kopumā par linu pārstrādes produktu dažādošanu.
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Pētījums

„Linu pārstrādes produktu dažādošana,
ražošanas iespējas Baltijas reģionā”

jaunu

produktu

Šobrīd Latvijas un Lietuvas pirmapstrādes uzņēmumi nespēj konkurēt
tradicionālā tekstila tirgū, to produkcija ir ar zemu pievienoto vērtību un šauru
pielietojumu. Ir nepieciešams dažādot produkciju, paaugstināt tās pievienoto
vērtību. Latvijas Nacionālās attīstības plānā (NAP) un Operacionālajās
programmās inovatīvā darbība un pievienotās vērtības palielināšana ir viens no
svarīgākajiem uzdevumiem. Svarīgs NAP virziens ir valsts poli centriska attīstība.
Tādējādi inovatīvu pārstrādes vienību izveide būtu svarīgs šo NAP izvirzīto
mērķu .sasniegšanas faktors.
•
•
•

•

Mērķis – izveidot linu produkcijas pārstrādes vienības, kas padarītu
Latvijas un Lietuvas linu audzētājus un pārstrādātājus mazāk atkarīgus no
tirgus svārstībām.
Vēlamais iznākums – Latvijas un Lietuvas linu audzētāju un
pārstrādātāju konkurētspējas paaugstināšana.
Darba uzdevums:
– nepieciešamo resursu analīze (cilvēki, tehnoloģijas, finanses)
iespējamie perspektīvie finansējuma avoti un apmēri (ES, privātie), lai
esošajos vai jaunos linu produkcijas pārstrādes uzņēmumos ieviestu
netradicionālas un/vai inovatīvas linu pārstrādes tehnoloģijas;
– konkrētu perspektīvu tehnoloģiju parametri, iegādes iespējas,
izmaksas un iespējamā jauno produktu tirgus analīze ņemot vērā
kopīga linu klastera izveidi Baltijā;
– inovatīvā darbība perspektīva linu pārstrādes sektorā NAP un
Operacionālo programmu realizācijas kontekstā (Latvijā) un situācijā
šajā jautājumā Lietuvā.
Sagaidāmais iznākums – biznesa plāns un/vai izpildīta pieteikuma
veidlapa uzņēmējiem, kas dod iespēju pretendēt uz ES fondu un/vai
banku kredītresursiem.

Paredzamā līgumcena: 9 999 Ls (ar PVN 18%)
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