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Apvārsnis 2020 ir lielākā Eiro-

pas Savienības pētniecības un 

inovāciju programma ar pie-

ejamo finansējumu aptuveni € 

80 miljardu apjomā, kas atvē-

lēta laika posmam vairāk kā 7 

gadu periodam (2014-2020). 

Papildus piesaistot arī privātas 

investīcijas, šī programma no-

drošinās vairāk atklājumus, 

inovācijas un pasaules nozī-

mes tehnoloģiskos izrāvienus, 

pārnesot lieliskas idejas no 

pētnieciskām laboratorijām uz 

ražošanas uzņēmumiem.  
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BiogasAction projekts 

Šī projekta mērķis ir veicināt biogāzes un biometāna ražošanas attīstību 

Eiropā, kas ir saskaņā ar 2020.mēŗkiem, kā arī novērst barjeras, kuras 

nav tehniska rakstura. Rezultātā plānots sasniegt labāku regulējumu 

biogāzes pārvaldībai un ražošanai dažādās projekta dalībvalstīs.  

www.biogasaction.eu 

BiogasAction projekta uzdevumi 

Projekta  mērķa reģionos tiks izstrādāta īpaša stratēģija ar mērķi veici-
nāt biogāzes  vai biometāna attīstību. Stratēģija sastāvēs no dažādām 
aktivitātēm un pasākumiem, fokusējoties uz ne-tehnisku barjeru novēr-
šanu biogāzes un biometāna ražošanā no kūtsmēsliem un organiska-
jiem atkritumiem.  Pasākumi ietvers valsts reģionālo platformu uzlabo-
šanu vai attīstību, stiprinot visu iesaistīto pušu turpmāko darbību. Ļoti 
svarīgs uzdevums ir mijiedarbība un dialogu uzlabošana starp nozarē 
esošajām pusēm—lēmējiem, finanšu institūcijām, uzņēmējiem, biogā-
zes ražotājiem. Kā vēl viens svarīgs uzdevums, kas tiks veikts projekta 
laikā, ir esošu biogāzes staciju asistēšana, t.i. SIA “Ekodoma” var palī-
dzēt izvērtēt 4-5 biogāzes staciju darbību no tehniskās un finansiālās 
puses, meklējot alternatīvas un uzlabojumus.  

Par programmu Apvārsnis 
2020 

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.  
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BiogasAction projekta partneri  Dānijā, 2016. gada 12-15 februārī  

Līga Pozņaka, projekta vadītāja Latvijā 

SIA “EKODOMA” 

e-pasts: liga.poznaka@ekodoma.lv 

Tālr. 67323212  

www.ekodoma.lv 

 

Projektu finansē Eiropas Savienības pētniecības un ino-
vācijas programma “Apvārsnis 2020” atbilstoši līgumam 

Nr. 691755 

Atbildību par publicēto informāciju uzņemas tā autori un INEA 
(ang.val. Innovation and Network Executive Agency) nav atbildī-
ga par ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.  

Projekta  
kontaktinformācija 

www.biogasaction.eu 

EC Network—projekta koordinators Dānija 

Enerģētikas aģentūra Rietum - Francijā (AILE) Francija 

Čehijas biogāzes asociācija (CzBA) Čehija 

CCS Enerģētikas konsultāciju pakalpojumi (CSS) Nīderlande 

Dānijas biogāzes tehnoloģiju centrs (DFFB) Dānija 

Eiropas biogāzes asociācija (EBA) Beļģija 

Enerģētikas institūts Hrvoje Pozar (EIHP) Horvātija 

Ekodoma Latvija 

Enerģētikas aģentūra  Dienvidaustrum—

Zviedrijā (ESS) 

Zviedrija 

Fedarene Beļģija 

Starptautiskais biogāzes un bioenerģijas kom-

petences centrs (IBBK) 

Vācija  

Enerģētikas aģentūra Severn Wye Lielbritānija 

Projekta partneri 


