
 

 

 

Atskaite par dalību COPA – COGECA darba grupā 

Pētniecība un Inovācijas 

04.06.2018. Briselē 

 
Darba grupā piedalījās ZSA eksperte Zanda Melnalksne. 
 
Darba grupā tika apspriesta kopējā inovāciju un pētniecības politikas pēc 2020.gada veidošanas 
gaita; lauksaimniecības datu īpašumtiesību, drošības un izmantošanas aspekti; Eiropas inovāciju 
partnerības grupu darbība. 

Darba grupā COPA-COGECA sekretariāta pārstāvji iepazīstināja ar ieceri 9.ES Pētniecības un 
Inovācijas ietvara programmai – “Horizon Europe”. Iecere tika prezentēta 6.jūnijā. COPA-COGECA 
ir nosūtījusi vēstuli komisāram Hoganam, DG Research ar lauksaimniecības nozares prasībām. Tiek 
plānots, ka Horizon EUROPE budžets būs 97,5 miljardi EUR. Kopējais pētniecības budžets plānojas 
114,8 miljardi EUR.  

Jaunajā KLP gan mērķos gan apakšmērķos uzlikts uzsvars uz pētniecību, tehnoloģijām, digitalizāciju 
un inovācijām. Tiek skaidri uzsvērts, ka nepieciešama lauksaimniecības un KLP modernizēšana.  

Diskusijā vairākkārt tika norādīts, ka joprojām zinātne strādā ļoti atrauti no lauksaimniecības 
prakses. Lauksaimnieku vietu zinātnes projektos šobrīd arvien aktīvāk ieņem lielie uzņēmumi 
(tehnikas, resursu tirgotāji, pārtikas ražotāji, u.c.), kam ir attiecīgi resursi, kooridētāka rīcība, kā arī, 
kuri ir gatavi veltīt savu laiku šim komplicētajam, birokrātiskajam, ilglaicīgajam procesam. Līdz ar 
to, arī pētījumu rezultāti fokusējas šo lielo “spēlētāju” vajadzību atrisināšanai. Kā norādīja darba 
grupas vadītājs, lauksaimniekiem jābūt daudz aktīvākiem un arī gataviem iesaistīties dažkārt 
lēnajos, garlaicīgajos un neinteresantajos procesos, ja vēlamies būt klāt inovāciju izstrādē un radīt 
risinājumus, kas būtu mērķtiecīgi nozares attīstībai. Tika izteikts aicinājums rast iespēju finansēt 
vairāk lauksaimieku aktivitātes daudzu partneru sadarbības projektos, jo laiks ko kavē 
lauksaimnieki ir viņu darba laiks.   

Tāpat plānots turpināt EIP (Eiropas Inovāciju Partnerības) aktivitātes, lai veicinātu zinātnes un 
lauksaimnieku sadarbību ražotāju grupās (OG - operational groups). Atbalsta likme plānojas 
augstāka, līdz pat 80%. OG ir balstītas uz nacinālajiem fondiem, līdz ar to darbība nav vienāda visā 
Eiropā. Ir laba aktivitāte – Eiropas Rietumu, Ziemeļu valstīs, lēnāk programma tiek ieviesta 
Dienvidos un pavisam lēni Austrumos. Kavēšanās notiek, jo šis ir jauns LAP pasākums. DG Agri 
pārstāvis secina, ka , tā kā tikai viena valsts EIP pasākumi nav izvēlējusies, pasākums ir 
dzīvotspējīgs. Plāns ir iedarbināt 3000 grupas, pagājušajā gadā bija sākušas strādāt 300.  

DG Reserach organizētajās Fokusa grupās nav pietiekošs ģeogrāfiskais un lauksaimnieku 
nosegums. Ļoti maza aktivitāte no Austrumu dalībvalstīm – gan pētnieki gan lauksaimnieki, kā 
rezultātā rodas jautājums vai Fokusa grupas ir balstītas uz zemnieku vajadzībām? Aicina risināt 
savu lauksaimnieku iesaistīšanos.  

Atsevišķa diskusija raisījās par lauksaimneicības nozares datu izmantošanu un apstrādi. 
Lauksaimniecība ir ievērojams datu un informācijas avots. Tomēr vairums saimnieku pat nenovērtē 



 

 

šī resursa vērtību un nozīmi. Lai pārrunātu likumdošanu, kā arī tās tālāko attīstību rīcībai ar datiem, 
tiek plānots seminārs rudenī, COPA-COGECA kongresa laikā. Otrs tuvākais seminārs plānojas par 
digitalizāciju lauksaimniecībā, ar fokusu uz lauksaimnieka vietu digitalizācijas procesos.   

 
 
 

 Atskaiti sagatavoja eksperte       Zanda Melnalksne 


