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RCIA projekta mērķi
Reģionālās radošo industriju alianses mērķis: izmantot Eiropas rekomendācijas un
labo praksi, lai uzlabotu vietējo reģionu kultūras un radošo industriju atbalsta pasākumus,
veicinot kopējo ekonomisko konkurētspēju
Periods: no 2017. līdz 2021.gadam, no tiem 2 gadi pieredzes apmaiņa un turpmākie 3
gadi atbalsta pasākumu ieviešanai
Atbalsta pasākumu virzieni:
 stiprināt radošo MVK konkurētspēju, uzlabojot to prasmes (biznesa plānu
sagatavošanu un īstenošanu, komunikāciju ar investoriem, mentoringu) un atbalstot
to pieeju starptautiskajiem tirgiem
 piedāvāt dažādus finansēšanas mehānismus, kas atbilstu radošo MVK vajadzībām
 palielināt uzņēmumu izpratni par radošo MKV nozīmi un spēju pievienot vērtību
 attīstīt uzņēmumu eko-sistēmu, veicinot uzņēmumu un radošo MVK starpnozaru
sadarbību
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RCIA projekta dalībnieki
Vadošais partneris:
1. Austrija
aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH)
Partneri:
2. Beļģija
3. Dānija
4. Grieķija
5. Latvija
6. Itālija
7. Polija
8. Rumānija
9. Spānija

Public Service Wallonia
Creative Business Cap
Region of Central Greece
ALTUM
Region of South Tyrol
City of Lublin
North-West Regional Development Agency
Barcelona Chamber of Commerce
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RCIA projekta darba grupa
Galvenie uzdevumi:
 apvienot plašu loku kultūras un radošo nozaru jomā strādājošās valsts pārvaldes
institūcijas, esošo valsts atbalsta instrumentu un pasākumu ieviesējus, politikas
veidotājus, kā arī privātā sektora pārstāvjus, asociācijas un šo nozaru uzņēmumus
 dalīties informācijā par projekta ietvaros iepazītajiem praktiskās pieredzes un labās
prakses piemēriem no citiem Eiropas reģioniem

 rosināt diskusijas par kultūras un radošās nozares uzņēmumu tirgus nepilnībām
Latvijā, par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem to novēršanai un iespējamajiem
atbalsta instrumentiem un pasākumiem, kas būtu pārņemami no citiem Eiropas
reģioniem un īstenojami Latvijā
 aktīvi lobēt kultūras un radošo nozaru valsts atbalsta instrumentu un pasākumu
priekšlikumus atbildīgajām nozares ministrijām
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RCIA projekta statuss Latvijā
Tirgus izpēte
 Radošo nozaru uzņēmumu fokusa grupas (līdz 2018.gada 2.cet.)
 Uzņēmumu aptauja (2018.gada 1.cet.)
 Kvalitatīvais pētījums (2018.gada 3.cet.)
Projekta sanāksme Rīgā
(2018.gada 5.-6.jūnijs)
Tirgus izpētes ziņojums
(2018.gada 4.cet.)
Radošo nozaru uzņēmumu atbalsta pasākumu
un finanšu instrumentu stratēģija
(2019.gada 1.cet.)
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