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LIFE Fit for REACH projeckts

• Projekts tiek īstenots Baltijas valstīs no 2015. – 2020. gadam
• Mērķis - palīdzēt Baltijas valstu MVU īstenot REACH un citu normatīvo aktu 

prasības attiecībā uz bīstamo ķīmisko vielu apsaimniekošanu
• Sekmēt bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanu, palīdzot uzņēmumiem atrast 

piemērotus un ekonomiski pamatotus risinājumus, kā arī piedāvāt 
finansiālu palīdzību šo risinājumu īstenošanai



Atbalsts MVU

• Iepazīstināšana ar aktuālajām izmaiņām REACH regulā
• Uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu inventarizācija (kā tīrām vielām, tā 

vielām maisījumos un produktos);
• Vielu un produktu laboratoriska testēšana (daļa no finansiālā atbalsta, ja 

tiek īstenota bīstamo vielu aizvietošana);
• Potenciāli bīstamo vielu identificēšana, vielu aizvietošanas plāna 

sagatavošana un nepieciešamības gadījumā konsultācijas investīciju 
piesaistei;

• Neliela apjoma bīstamo vielu aizvietošanas īstenošana.



Finansiālā atbalsta saņemšanas 
iespējas un nosacījumi

• Maksimālais atbalsta apjoms – līdz 10 000 EUR
• Atbalsts paredzēts tikai ar videi un cilvēka veselībai bīstamo vielu 

aizvietošanas risinājumu īstenošanai uzņēmumā
• Piemēri, kam finansālais atbalsts IR paredzēts:

• Alternatīvu izejvielu iegāde un testēšana
• Laboratoriskas analīzes (piemaisījumu noteikšana, potenciālo 

aizvietotāju īpašību pārbaude)
• Nepieciešamības gadījumā – specifisku konsultāciju apmaksa

• Piemēri, kam finansiālais atbalsts NAV izmantojams:
• Vielu aizvietošanai, kas nav klasificējamas kā bīstamas videi vai 

prioritāras
• Darbinieku atalgojumam
• Jaunu iekārtu un infrastruktūras objektu iegādei/būvniecībai



Sadarbības forma un pieteikšanās
• Finansiālais atbalsts netiek pārskaitīts uzņēmumam tiešā veidā – pēc 

vienošanās noslēgšanas Baltijas Vides Forums apmaksā attiecināmos 
izdevumus

• Pieteikšanās posms – 2016. – 2018. gads
• Ir pieļaujams, ka pilnīgs aizvietošanas process netiek pabeigts šajā laika 

posmā
• Finansiālais atbalsts NAV kredīts – arī gadījumā, ja izmēģinātās alternatīvas 

izrādās nepiemērotas ieviešanai ražošanā, līdzekļi nav jāatmaksā

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
Valters Toropovs

Baltijas Vides Forums
Antonijas 3-8, Rīga

Tālr. 67357546
E-pasts: valters.toropovs@bef.lv
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