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KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS 

RĪCĪBAS PLĀNA DIZAINA VEICINĀTAS INOVĀCIJAS JOMĀ ĪSTENOŠANA 

1. DIZAINS IZAUGSMEI UN PĀRTICĪBAI 

Eiropā ir vispārēja politiskā vienošanās, ka jāatbalsta visi inovācijas veidi, lai nodrošinātu 

konkurētspēju, pārticību un labklājību. Dizains arvien vairāk tiek atzīts par galveno disciplīnu 

un darbību, lai idejas nonāktu tirgū, pārvēršot tās par lietotājiem draudzīgiem un interesantiem 

ražojumiem vai pakalpojumiem
1
. Lai gan dizaina izmantošana vēl arvien bieži tiek saistīta 

tikai ar estētiku, tā ir daudz plašāka. Sistemātiskāk izmantojot dizainu kā līdzekli uz lietotāju 

orientētai un tirgus veicinātai inovācijai visās ekonomikas nozarēs papildus pētniecībai un 

izstrādei, tiktu uzlabota Eiropas konkurētspēja. Analīzes par dizaina ieguldījumu liecina, ka 

uzņēmumi, kas stratēģiski iegulda dizainā, ir ienesīgāki un aug straujāk
2
. 

 

Dizains paredz vairākas metodes, līdzekļus un tehnikas, ko var izmantot dažādos inovācijas 

procesa posmos, lai palielinātu jauno produktu un pakalpojumu vērtību. Uz lietotājiem 

orientēta dizaina domāšana, ja to attiecina uz pakalpojumiem, sistēmām un organizācijām, 

sekmē uzņēmējdarbības modeļu inovāciju, organizatorisko inovāciju un citus ar tehnoloģijām 

nesaistītas inovācijas veidus. Šī metodika arī var būt noderīga, risinot sarežģītas un 

sistēmiskas problēmas, piemēram, pārveidojot sabiedriskos pakalpojumus un piedaloties 

stratēģiskos lēmumu pieņemšanas procesos. 

 

Eiropas dizaina kvalitāte veidojusies dažādās kultūrās, globalizācijas laikmetā padarot to 

atšķirīgu un konkurētspējīgu. Eiropā ir vairāk nekā 400 000 profesionāli apmācītu dizaina 

izstrādātāju, tāpēc tai ir starptautiski atzītas spējas un vadošā pozīcija dizaina jomā
3
. 

Komisijas dienestu darba dokumentā “Dizains — uz lietotāju orientētu inovāciju virzītājs”
4
, 

kas sagatavots 2009. gadā, secināts, ka dizainam ir iespēja kļūt par Eiropas inovācijas 

politikas neatņemamu daļu. Tomēr inovācijas uz lietotāju orientētie un ar tehnoloģijām 

nesaistītie aspekti Eiropā vēl arvien nav pietiekami integrēti jomās, kas saistītas ar inovācijas 

politiku un atbalstu inovācijai. 

 

Inovācijas savienībā, stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvā
5
, atzīts, cik svarīgi ir gūt 

labumu no Eiropas radošā potenciāla un jo īpaši, cik nozīmīgs ir dizains, ieviešot idejas tirgū. 

                                                 
1
 Nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība”, 

19. apņemšanās, SEC(2010)1161. 
2
 Piemēram, Zviedrijas organizācijas Teknikföretagen veiktais pētījums Företag som satsar på design är 

mera lönsamma (2011) liecina, ka uzņēmumiem, kas iegulda dizainā, ir aptuveni par 50 % labāki 

ilgtermiņa finanšu rezultāti nekā uzņēmumiem, kas šādus ieguldījumus neveic: 

http://www.teknikforetagen.se/hem/Publicerat/Nyheter/Foretag-som-satsar-pa-design-ar-mer-

lonsamma/. 
3
 Eiropā strādā aptuveni 410 000 profesionāli apmācītu dizaina izstrādātāju, kuru radītais gada 

apgrozījums ir EUR 36 miljardi. Rosenberger Thesen (2010. gada oktobris), Zentralverband des 

Deutschen Handwerks. 
4
 Komisijas dienestu darba dokuments “Dizains — uz lietotāju orientētu inovāciju virzītājs”, 

SEC(2009)501. 
5
 SEC(2010)1161, sk. 1. zemsvītras piezīmi. 

http://www.teknikforetagen.se/hem/Publicerat/Nyheter/Foretag-som-satsar-pa-design-ar-mer-lonsamma/
http://www.teknikforetagen.se/hem/Publicerat/Nyheter/Foretag-som-satsar-pa-design-ar-mer-lonsamma/
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Saskaņā ar Inovācijas savienības stratēģijā veikto apņemšanos 2011. gadā tika uzsākta 

Eiropas iniciatīva dizaina inovācijas jomā, lai izmantotu visas dizaina veicinātās inovācijas 

iespējas un pastiprinātu saikni starp dizainu, inovāciju un konkurētspēju
6
. Saistībā ar to 

Komisija lūdza Eiropas Dizaina vadības padomi (EDLB), ekspertu grupu, kurā ir 15 pārstāvju 

no nozares, MVU, valsts un reģionālajām inovācijas aģentūrām un akadēmiskajām aprindām, 

sniegt priekšlikumus par to, kā uzlabot dizaina, lietotāja veicinātas inovācijas un citu ar 

tehnoloģijām nesaistītu virzītāju integrāciju tādās jomās kā inovācijas politika un atbalsts 

inovācijai. EDLB sniedza savus ieteikumus priekšsēdētāja vietniekam Antonio Tajani Eiropas 

dizaina inovācijas samitā Helsinkos 2012. gada septembrī
7
. 

 

EDLB ir pārliecināta, ka lielākā daļa Eiropas uzņēmumu varētu gūt labumu no tā, ka dizains 

tiek izmantots kā inovācijas virzītājs. Tiem uzņēmumiem, kas pašlaik neapzinās šo iespēju 

sekmēt izaugsmi, jāpalielina sava informētība par dizaina vērtību. Arī Eiropas publiskā 

sektora organizācijām jāmaina sava izpratne par dizaina nozīmi un tā iespējamo ieguldījumu. 

EDLB uzskata, ka pārmaiņas nepieciešamas arī Eiropas lēmumu pieņemšanā, pētnieku 

aprindās, kā arī pārvaldē
8
. 

 

Lai risinātu šīs problēmas, EDLB noteica vairākus ieteikumus, sagrupējot tos sešās 

stratēģiskās rīcības jomās: 

• Eiropas dizaina pamanāmība pasaules mērogā; 

• dizaina pozicionēšana Eiropas inovācijas sistēmā; 

• dizains inovatīviem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem; 

• dizains inovatīvam publiskajam sektoram; 

• dizaina pētniecības pozicionēšana 21. gadsimtā; 

• dizaina kompetences 21. gadsimtā. 

 

Eiropas Komisija 2012. gada oktobrī izdeva Atjauninātu paziņojumu par rūpniecības 

politiku
9
, kurā uzmanība pievērsta nepieciešamajām darbībām, lai Eiropā nodrošinātu 

izaugsmi un ekonomikas atveseļošanos. Dizaina veicinātai inovācijai ir galvenā nozīme, 

risinot trešās industriālās revolūcijas problēmas. Komisija sekmēs dizaina plašāku 

izmantošanu, kā arī citus ar tehnoloģijām nesaistītus inovācijas virzītājus, izstrādājot 

augstvērtīgus produktus un pakalpojumus, palielinot produktivitāti un uzlabojot resursu 

izmantošanas efektivitāti. Atbilstoši šim paziņojumam Komisija īstenos rīcības plānu, lai 

paātrinātu dizaina iekļaušanu inovācijas politikā. Šis rīcības punkts ir iekļauts arī Komisijas 

paziņojumā “Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas 

Savienībā”
10

, lai pastiprinātu auglīgāku sadarbību starp nozarēm. 

                                                 
6
 Sīkāk par Eiropas iniciatīvu dizaina inovācijas jomā: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm#h2-3. 
7
 Dizains izaugsmei un pārticībai, Eiropas Dizaina vadības padomes ziņojums un ieteikumi (2012): 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm. 
8
 EDLB, sk. iepriekšējo zemsvītras piezīmi. 

9
 Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par 

rūpniecības politiku, COM(2012)582. 
10

 Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā, 

COM(2012)537. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm#h2-3
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm
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2. RĪCĪBAS PLĀNS DIZAINA VEICINĀTAS INOVĀCIJAS JOMĀ 

Saistībā ar diviem iepriekšminētajiem paziņojumiem šajā dienestu darba dokumentā 

izklāstītas pašreizējās un gaidāmās darbības, ko iepriekš apstiprinājusi Komisija un kas 

attiecas uz dizaina veicinātas inovācijas sekmēšanu dažādās politikas jomās. Šīs darbības 

veido rīcības plānu dizaina veicinātas inovācijas jomā ar mērķi paātrināt dizaina iekļaušanu 

inovācijas politikā Eiropas, valstu un reģionālajā līmenī un radīt nepieciešamās spējas un 

kompetences, lai īstenotu šo politiku. Rīcības virzieni, cik vien plaši iespējams, atbilst Eiropas 

Dizaina vadības padomes ieteikumiem un apspriedēm ar plaši pārstāvētu ieinteresēto personu 

loku. 

 

Šajā dokumentā izklāstītie rīcības virzieni pievēršas dizaina būtiskās nozīmes izmantošanai, 

lai sasniegtu tādu ES programmu politiskos mērķus kā “Apvārsnis 2020”
11

, “COSME”
12

 un 

struktūrfondi laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Lai gan rīcības plāns pievēršas ES 

politikas atbalstītajiem pasākumiem, valsts un reģionālajā līmenī ir nepieciešamas saskanīgas 

darbības, kas sekmē dizaina iekļaušanu inovācijas politikā. Uzsvars ir uz atšķirību novēršanu 

starp attīstītiem reģioniem un reģioniem, kas atpaliek dizaina veicinātu inovāciju 

piemērošanā. 

 

Šajā dienestu darba dokumentā uzmanība pievērsta darbībām, kuras gatavas īstenošanai 

īstermiņā un vidējā termiņā. Līdz ar to ir tādi stratēģiskas nozīmes jautājumi, kas nav ietverti 

šajā dokumentā, lai gan tie paliks Komisijas ilgāka termiņa politikas darba kārtībā. 

Šajā dokumentā dizains definēts kā “uz cilvēkiem orientētas inovācijas darbība, ar ko tiek 

definēti un izstrādāti vēlami un izmantojami produkti un pakalpojumi”
13

. Atbilstoši šai 

plašajai definīcijai rīcības plānā dizains tiek uzskatīts par stratēģisku līdzekli inovācijas 

sekmēšanai, ne tikai par stila vai estētikas jautājumu. 

3. RĪCĪBAS VIRZIENI ĪSTENOŠANAI 

Lai paātrinātu dizaina iekļaušanu inovācijas politikā, īpaša uzmanība ir pievērsta trim rīcības 

stratēģiskajām jomām: 

1. izpratnes veicināšana par dizaina ietekmi uz inovāciju; 

2. dizaina veicinātas inovācijas sekmēšana rūpniecībā, stiprinot Eiropas konkurētspēju; 

3. dizaina izmantošanas veicināšana, sekmējot atjaunošanos publiskajā sektorā. 

Pirmā joma ir saistīta ar apstākļu radīšanu un kompetences veidošanu attiecībā uz efektīvu 

politiku dizaina veicinātas inovācijas jomā, turpretī abās pārējās jomās lielāka uzmanība 

pievērsta šīs politikas iekļaušanai Eiropas rūpniecībā un publiskajā sektorā. Katrā jomā ir 

apzināti vairāki rīcības virzieni, un informāciju par pašreizējām un gaidāmajām darbībām jau 

ir apstiprinājusi Komisija. Visos rīcības virzienos ir nepieciešamas saskanīgas darbības valsts 

un reģionālajā līmenī, lai palīdzētu dizainam virzīt inovāciju un atjaunošanu. 

                                                 
11

 Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un 

inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, COM(2011) 811. 
12

 Priekšlikums regulai, ar ko izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu 

programmu (2014.–2020. gadam), COM(2011) 834. 
13

 EDLB sniegtā definīcija ziņojumā “Dizains izaugsmei un pārticībai” (2012): 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm
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3.1. Izpratnes veicināšana par dizaina ietekmi uz inovāciju 

Īpaši nozīmīgs ir dizains, kas atzīts par galveno nozari un darbību, lai idejas nonāktu tirgū, 

pārvēršot tās par lietotājiem draudzīgiem un interesantiem ražojumiem. Lai gan dažas 

Eiropas valstis ir līderes dizaina jomā, citām trūkst labi izstrādātas dizaina infrastruktūras un 

spējas izstrādāt dizainu. Līdz šim tas lielākoties palicis nepamanīts, taču tagad tas ir jārisina. 

(Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība”)
14

 

3.1.1. Dizaina nozīmes inovācijas jomā propagandēšana politikas veidotājiem visā Eiropā 

Eiropā ir atšķirība starp līderiem, kas izmanto dizainu kā inovācijas virzītāju, un pārējiem 

reģioniem. Tāpēc dalībvalstīs visā Eiropā ir nepieciešami pasākumi un informācijas 

izplatīšana, lai iepazīstinātu politikas veidotājus ar dizaina veicinātu inovāciju, parādot tādu 

gadījumu piemērus, kuros dizainam ir bijusi svarīga nozīme, radot jaunu ekonomisko vai 

sociālo vērtību. No šādas paraugprakses vislielāko labumu var gūt tās valstis un reģioni, kas 

atpaliek dizaina veicinātu inovāciju piemērošanā. Konkurētspējas un inovāciju 

pamatprogrammā (CIP) ietvertais projekts SEE Platform jau darbojas, lai sasniegtu šo 

mērķi
15

. Līdzekļi turpmākajām atbalsta darbībām ir iekļauti Uzņēmējdarbības un inovāciju 

programmas darba programmā 2013. gadam
16

. 

3.1.2. Dizaina ekonomiskās ietekmes mērīšana un tā nozīme līdzās citiem vērtību radīšanas 

nemateriālajiem aktīviem 

Trūkst ticamu, salīdzināmu statistikas datu, kas uzskatāmi parāda dizaina ieguldījumu 

ekonomikā un tā ietekmi uz ienākumu no ieguldījumiem. Lai izstrādātu efektīvu, uz 

pierādījumiem balstītu politiku, ir nepieciešamas visaptverošas, ticamas metodes, ar ko 

novērtēt ietekmi saistībā ar ieguldījumiem dizainā. Tāpat ir nepieciešams visaptverošs 

priekšstats par ieguldījumiem dizainā visā Eiropā. Pašlaik veiktais darbs CIP finansētajā 

projektā €Design
17

 un ESAO veiktais darbs sniegs ieskatu, palīdzot modernizēt novērtēšanas 

metodes. 

3.1.3. Dizaina metožu piemērošana daudzdisciplīnu pētniecības un inovācijas 

programmās, kas risina sarežģītas problēmas 

Vairāk dizaina veicinātas inovācijas un atjaunošanas Eiropā nepieciešams pētniecībai, kurā 

dizaina izstrādātājiem un dizaina metodēm ir galvenā nozīme. Pašlaik dizaina pētniecībai nav 

pietiekami ciešu sakaru ar citām kompetences jomām, kaut arī, lai dizaina iespējas izmantotu 

Eiropas inovācijā, nepieciešama daudzdisciplīnu pieeja. Kopīga dizaina izstrāde un citas 

dizaina metodes var palīdzēt pastiprināt partnerību starp daudzdisciplīnu pētniecības grupām, 

kā arī palīdzēt mums izprast transversālus jautājumus un sarežģītu problēmu uzbūvi. Dizaina 

pieejas integrācija Eiropas pētniecībā un izstrādē būtu jāveicina Eiropas, valsts un reģionālajā 

līmenī, tostarp pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kas ietver atbalstu dizaina izmantošanai, 

pētot jaunus inovācijas veidus. 

                                                 
14

 Nodarbinātības un izaugsmes stratēģija “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība”, 

19. apņemšanās, SEC(2010)1161. 
15

 Projekts Sharing Experience Europe Platform (Platforma pieredzes apmaiņai Eiropā) ir viens no sešiem 

projektiem, kas ietilpst Eiropas iniciatīvā dizaina inovācijas jomā. To finansē, izmantojot 

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu 2011. un 2012. gadam. Sīkāka informācija: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm. 
16

 Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas (EIP) darba programmā 2013. gadam EUR 2,85 miljoni no 

ES līdzfinansējuma piešķirti projektam, ar ko īsteno Eiropas Platformu dizaina inovācijas jomā 

(pasākums ENT/CIP/13/CN05S00). 
17

 Projekts €Design ir viens no sešiem projektiem, kas ietilpst Eiropas iniciatīvā dizaina inovācijas jomā. 

Sk. 15. zemsvītras piezīmi. 
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3.1.4. Kompetenču pilnveidošana un dizaina veicinātas inovācijas metožu piemērošana 

izglītības un apmācības jomā 

Eiropā trūkst vienotas izpratnes par dizainu kā izglītības neatņemamu sastāvdaļu. Dizaina 

prasmes, iemaņas un zināšanas Eiropas izglītības sistēmās nav iekļautas pienācīgi. Jaunajā 

programmā “Erasmus+”
18

 sniegtas iespējas iekļaut dizaina veicinātas inovācijas jēdzienu 

dažādu disciplīnu izglītības programmās. Piemēram, nozaru prasmju apvienības 

profesionālajai izglītībai un apmācībai, kā arī zināšanu apvienības augstākajai izglītībai ir daļa 

no inovācijas un labas prakses veicināšanas. Zināšanu apvienības varētu izvirzīt dizaina 

tematus ārpus tradicionālās ar mākslu saistītās izpratnes, īstenojot universitāšu un uzņēmumu 

dažāda veida sadarbību. Mācīšanās no līdzbiedriem Eiropas Māceklību aliansē, ko nesen 

uzsāka Komisija, varētu palīdzēt palielināt informētību un pilnveidot arodizglītības studentu 

un mācekļu ar dizainu saistītās kompetences. 

3.1.5. Pastāvīga dialoga sekmēšana dizaina veicinātas inovācijas politikas galveno 

ieinteresēto personu vidū 

Jābūt pastāvīgam dialogam starp Eiropas Komisiju, valstu un reģionālajām valdībām, Eiropas 

rūpniecības nozarēm, akadēmiskajām aprindām, profesionāliem dizaina izstrādātājiem un 

citām ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu to darbību īstenošanu, kas sekmē dizaina 

iekļaušanu inovācijas politikā. Dizaina veicinātu inovāciju ir svarīgi apsvērt plaši, lai noteiktu 

iespējamo savstarpējo un plašāko ietekmi tādās politikas jomās kā izglītība, pētniecība, 

pilsētplānošana un sociālā labklājība. Eiropas Platforma dizaina inovācijas jomā, kuras 

izveide ir plānota EIP darba programmā 2013. gadam
19

, atbalstīs šos mērķus. 

3.2. Dizaina veicinātas inovācijas sekmēšana rūpniecībā, stiprinot Eiropas 

konkurētspēju 

Vēl viens virzītājspēks augstvērtīgu produktu izstrādei, produktivitātes palielināšanai un 

uzlabotai resursu izmantošanas efektivitātei ir plašāks dizaina, kā arī citu ar tehnoloģijām 

nesaistītu inovāciju izmantošana. 

(Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku, 2012)
20

 

3.2.1. Spējas radīšana sniegt atbalstu uzņēmumiem visā Eiropā dizaina veicinātai 

inovācijai 

Specializētas dizaina apmācības un padomdošanas programmas MVU, kā arī dizaina veicināti 

inovāciju inkubatori tiek nodrošināti mazā apjomā. Šādu atbalsta pasākumu nodrošināšana 

plašākā apjomā uzlabos uzņēmumu spēju izmantot dizainu kā inovācijas virzītāju. Tāpēc visās 

dalībvalstīs jāuzlabo uzņēmējdarbības attīstības organizāciju, inkubatoru un citu starpnieku 

kompetences dizaina inovācijas jomā. Tādas ES līdzfinansētas struktūras kā Eiropas Biznesa 

atbalsta tīkls
21

 un Eiropas Inovāciju vadības akadēmija
22

 var izmantot, lai apzinātu 

ieinteresētos starpniekus, kas vēlas savos pakalpojumos iekļaut dizaina inovācijas vadību. 

Eiropas Platforma dizaina inovācijas jomā darbosies, lai sasniegtu šos mērķus. Dizains kā 

                                                 
18

 Komisijas priekšlikums regulai, ar ko izveido “ERASMUS VISIEM”, Savienības programmu izglītības, 

apmācības, jaunatnes un sporta jomā, COM(2011)788. 
19

 EIP darba programma 2013. gadam, sk. 16. zemsvītras piezīmi. 
20

 Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par 

rūpniecības politiku, COM(2012)582. 
21

 Eiropas Biznesa atbalsta tīklā ir gandrīz 600 dalības organizāciju no visas ES un trešām valstīm, sīkāka 

informācija: http://een.ec.europa.eu/. 
22

 Eiropas Inovācijas vadības akadēmija apvieno izglītību un pētniecību inovācijā mazos un vidējos 

uzņēmumos: https://www.improve-innovation.eu/home/. 



LV 9   LV 

inovācijas virzītājs var atspoguļoties arī Eiropas reģionu pārdomātas specializācijas 

stratēģijās. 

3.2.2. Eiropas MVU spējas stiprināšana izmantot dizainu kā stratēģisku līdzekli, lai radītu 

produktus un pakalpojumus ar lielāku vērtību saviem klientiem 

Dizains ir galvenais virzītājs tādu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā, kas ir pievilcīgi 

klientiem, un var izvirzīt uzņēmumu ārpus konkurences. Tomēr dizaina vadības prasmju 

trūkums ir būtisks šķērslis dizaina plašākai atzīšanai un iekļaušanai Eiropas uzņēmējdarbībā. 

Uzņēmumi gūtu labumu no ieguldījuma dizaina vadības prasmēs un no vadītājiem, kas atzīst 

šāda ieguldījuma stratēģisko nozīmi. Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļā “Inovācija 

MVU” ir paredzēts specializēts inovācijas atbalsts stratēģiskajam dizainam, turpretī jaunu 

produktu un pakalpojumu ieviešanu tirgū sekmēs programma “COSME”. Izmēģinājuma 

projekti WORTH
23

 atbalstīs dizaina izmantošanu MVU. Arī darbības Eiropas Radošo nozaru 

alianses
24

 jomā sniedz inovācijas kuponu pieredzi, palīdzot idejas izplatīt starp nozarēm. 

3.2.3. Sadarbības uzlabošana starp uzņēmumiem, kas iegulda dizainā, lai palielinātu 

konkurētspēju 

MVU visā Eiropā trūkst informācijas par dizaina vadību un pieejamajiem līdzekļiem, ar ko 

dizainu integrēt savos ikdienas procesos. Tāpēc nepieciešama pastiprināta sadarbība un 

mācīšanās no līdzbiedriem starp uzņēmumiem, kas iegulda dizainā, lai palielinātu 

konkurētspēju. Šajā saistībā varētu izmantot pieredzi saistībā ar atvērtās inovācijas pieeju, 

līdzīgi kā pieredzi saistībā ar atvērtās inovācijas tirdzniecības vietām. Vajadzētu izmantot 

visas priekšrocības, ko sniedz esošie ES līmeņa uzņēmējdarbības tīkli un instrumenti, kas 

atbalsta tīklošanu, piemēram, Eiropas Tehnoloģiju platformas
25

, dzīvās laboratorijas un 

Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Arī Eiropas Platforma dizaina inovācijas jomā darbosies, lai 

sasniegtu šos mērķus. Turklāt dizaina nozīmi jaunajās ražošanas vērtību ķēdēs var atbalstīt, ja 

uzņēmumi saņem atbalstu no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļas “Inovācija MVU”. 

3.2.4. Tādu jaunu sadarbības inovācijas stratēģiju un prakses veidu sekmēšana, kas ļauj 

radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus 

Tiešsaistes pakalpojumu modeļi kopā ar progresīvām ražošanas tehnoloģijām sniedz iespēju 

radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kuros ir atjaunota attiecība starp dizaina izstrādātāju, 

ražotāju un patērētāju un kurā dizaina izstrādātājam ir būtiska nozīme, sniedzot pielāgotus 

risinājumus. Tādas sadarbības metodes kā kopīga dizaina izstrāde var sniegt pamatu jaunu 

produktu un pakalpojumu izstrādei, koncentrējoties uz lietotāju vajadzībām. Dizaina veicinātu 

uzņēmējdarbības modeļu attīstībā atbalstu var rast pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, īpaši 

pievēršoties tādām demonstrāciju darbībām kā izmēģināšana, paraugu veidošana un dizains, 

kā arī izmēģinot novatoriskus procesus, produktus un pakalpojumus. Paredzēts arī atbalsts 

sociālo problēmu risinājumu kopīgai radīšanai. 

                                                 
23

 Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas (EIP) darba programmā 2013. gadam EUR 1 miljons 

piešķirts izmēģinājuma projektam WORTH (pasākums ENT/CIP/13/B/N02C00). WORTH atbalstīs 

partnerības starp MVU un profesionālajiem dizaina izstrādātājiem, radot jaunus produktus, procesus vai 

pakalpojumus ar augstu dizaina saturu. 
24

 Eiropas Radošo nozaru alianses (ECIA) darbs saistīts ar labāka politikas un uzņēmējdarbības atbalsta 

sniegšanu radošām nozarēm: http://www.howtogrow.eu/ecia/. 
25

 Eiropas Tehnoloģiju platformas (ETP) ir nozaru vadīti ieinteresēto personu forumi, kuru mērķis ir 

definēt pētniecības prioritātes daudzās tehnoloģiju jomās. Sīkāka informācija: 

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/. 
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3.2.5. Dizaina integrācija pētniecībā un izstrādē, lai labāk atbalstītu komerciālos un 

sabiedriskos lietojumveidus, kas gūst labumu no spēcīgas orientācijas uz lietotāju 

Ieguldījumu pētniecībā un izstrādē pārveidošana lietojamos un pārdodamos produktos un 

pakalpojumos ir izaicinājums, kuru dizains var palīdzēt atrisināt. Dizains kā uz lietotāju 

orientēta inovācija var uzlabot to ideju attīstību un tirgus potenciālu, kas rodas pētniecības un 

izstrādes procesā. Dizaina izstrādātāji var sniegt ieguldījumu, piemēram, sazinoties ar 

lietotājiem, izpētot lietojumveidus un ātri izmēģinot tos. Dizaina izstrādātāju līdzdalību 

pētniecības, izstrādes un inovāciju grupās varētu sekmēt atbilstoši pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” daļai “Inovācija MVU”, kuras mērķis ir palielināt pētījumu rezultātu 

komercializāciju privātajā sektorā. 

3.2.6. Izpēte par nepieciešamību atjaunināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 

dizaina jomā 

Efektīvi, lietderīgi, pārredzami un lietotājdraudzīgi tiesību akti dizaina aizsardzībai Eiropā ir 

ļoti svarīgi uzņēmumiem, lai mudinātu viņus ieguldīt dizainā. Komisija ir aicinājusi novērtēt 

pašreizējo rūpnieciskā dizaina aizsardzības sistēmu darbību Eiropā
26

 gan valsts, gan ES 

līmenī. Papildus tiesiskajai analīzei šis novērtējums sniegs ekonomikas pārskatu par dizaina 

jomas intelektuālā īpašuma tiesībām Eiropas rūpniecībā un par to ieguldījumu ekonomikā. 

3.3. Dizaina izmantošanas veicināšana, sekmējot atjaunošanos publiskajā sektorā 

Grūtības publisko finanšu saņemšanā ir devušas jaunu impulsu publiskās pārvaldes 

modernizēšanai. Komisija uzskata, ka pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem paredzētu 

viegli lietojamu procedūru sekmēšana ir viens no galvenajiem izaugsmes veicinātājiem. 

(Gada izaugsmes pētījums, 2013)
27

 

3.3.1. Publiskā sektora pārvaldes spējas veidošana izmantot dizaina metodes un efektīvi 

iegūt dizainu 

Lai modernizētu valsts pārvaldi, jāstiprina stratēģiskais redzējums un politikas īstenošana
28

. 

Pašlaik Eiropas publiskajam sektoram lielā mērā trūkst prasmes un spējas izmantot dizainu, 

risinot atjaunošanas nepieciešamību. Dizainu un dizaina izstrādātājus publiskajā sektorā 

varētu izmantot vairāk, piemēram, izstrādājot atbalsta materiālus un rīkkopas, kā arī sniedzot 

apmācības publiskā sektora pārvaldes darbiniekiem. Tas varētu būtiski sekmēt publiskā 

sektora modernizāciju, tostarp novatoriskāku publisko iepirkumu. CIP finansētais projekts 

European House of Design Management (Eiropas dizaina vadības nams)
29

 jau darbojas, lai 

sasniegtu šos mērķus. 

3.3.2. Dizaina veicinātas inovācijas pētniecības un izstrādes uzlabošana efektīviem un 

lietotājdraudzīgiem publiskajiem pakalpojumiem 

Lai sekmētu izaugsmi, nepieciešami lietojami, pievilcīgi, lēti un pieejami publiskie 

pakalpojumi. Saskaņot to ar lielākas efektivitātes un produktivitātes prasību ir izaicinājums, 

kam nepieciešami jauni novatoriskas prakses veidi un līdzekļi. Pakalpojumu dizaina metodika 

var uzlabot publiskā sektora produktivitāti, vienlaikus stiprinot un uzlabojot lietotāju pieredzi. 

Lai publiskā sektora modernizācijā izmantotu dizaina pieeju, nepieciešama jaunu dizaina 

                                                 
26

 Ekonomikas pārskats par rūpniecisko dizainu Eiropā, uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 

MARKT/2013/064/D. 
27

 Gada izaugsmes pētījums (2013), Komisijas paziņojums, COM(2012)750. 
28

 2013. gada Eiropas pusgads: konkrētām valstīm adresētie ieteikumi, Eiropai izkļūstot no krīzes, 

COM(2013)350. 
29

 EHDM ir viens no sešiem projektiem, kas ietilpst Eiropas iniciatīvā dizaina inovācijas jomā. Sk. 

15. zemsvītras piezīmi. 
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veicinātas inovācijas veidu pētniecība, izmēģināšana un pierādīšana. Viens no 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” mērķiem ir veicināt inovācijas, lai sekmētu efektīvus, 

atvērtus un lietotājdraudzīgus publiskos pakalpojumus. Paredzēts atbalsts daudzdisciplīnu 

pētniecībai par iedzīvotājiem paredzētu publisko pakalpojumu konfigurāciju un lietotāju 

veicinātu inovāciju. 

3.3.3. Atbalsts attiecībā uz mācīšanos no līdzbiedriem un sadarbību starp publiskā sektora 

dalībniekiem, kas meklē dizaina veicinātus risinājumus 

Budžeta ierobežojumu laikā valdības meklē veidus, kā panākt lielāku vērtību ar zemākām 

izmaksām. Jau ir vairāki sekmīgi dizaina veicinātu risinājumu piemēri, un valsts sektorā 

pieaug vēlme iemācīties vairāk. Eiropas Platforma dizaina inovācijas jomā atbalstīs mācīšanos 

no līdzbiedriem, sadarbību un atvērtu inovāciju ieinteresēto personu vidū. Arī CIP finansētais 

projekts SEE jau darbojas, lai sasniegtu šo mērķi. 

4. UZRAUDZĪBA UN ATBALSTS ĪSTENOŠANAI 

Šis rīcības plāns ir solis ilgāka termiņa mēģinājumā izcelt dizaina nozīmi inovācijas politikā, 

kas ir viens no Inovācijas savienības mērķiem atbilstoši nodarbinātības un izaugsmes 

stratēģijai “Eiropa 2020”. Izmantojot Eiropas Platformu dizaina inovācijas jomā
30

 un 

pasākumus, notiks pastāvīgs dialogs ar Eiropas rūpniecības nozarēm, valstu un reģionālajām 

valdībām, akadēmiskajām aprindām un profesionālajiem dizaina izstrādātājiem. Rīcības plāna 

progresu uzraudzīs tā pati Komisijas amatpersonu grupa, kas uzraudzīs Eiropas Platformas 

dizaina inovācijas jomā īstenošanu. 

 

Eiropas Platforma dizaina inovācijas jomā ir projekts, kas iekļauts Rīcības plānā dizaina 

veicinātas inovācijas jomā un ko līdzfinansē no Uzņēmējdarbība un inovācijas programmas. 

Tā būs tīmekļa platforma sadarbībai un informācijas izplatīšanai, kā arī citām darbībām, ar ko 

sekmēt to, ka dizains tiek atzīts par inovācijas virzītāju. Tā papildinās esošās sadarbības 

struktūras un tīklus, kas darbojas attiecīgajās jomās, un veidos ar tiem sinerģiju. 

 

Sagatavošanā jau ir seši ES līdzfinansēti projekti, kas sekmē dizaina veicinātu inovāciju 

rīcības plāna stratēģiskajās jomās. Tos finansē no Konkurētspējas un inovāciju 

pamatprogrammas, un tie attiecas uz Eiropas iniciatīvu dizaina inovācijas jomā, kas sekmē 

dizaina atzīšanu kā uz lietotāju orientētu inovācijas līdzekli
31

. Sešos īstenošanas konsorcijos ir 

iesaistītas pavisam 46 organizācijas no 19 dalībvalstīm. Šie seši projekti ir: 

€Design — Measuring Design Value (Dizaina vērtības mērījumi) 

– pilnveido dizaina vērtības mērījumus kā vērtību radīšanas ekonomisko faktoru; 

SEE Platform: Sharing Experience Europe — Policy Innovation Design (Pieredzes apmaiņa 

Eiropā. Politika. Inovācija. Dizains) 

– iekļauj dizainu inovācijas politikā, apmainoties ar labāko praksi; 

                                                 
30

 Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas (EIP) darba programmā 2013. gadam EUR 2,85 miljoni no 

ES līdzfinansējuma piešķirti projektam, ar ko īsteno Eiropas Platformu dizaina inovācijas jomā 

(pasākums ENT/CIP/13/CN05S00). 
31

 Eiropas iniciatīvā dizaina inovācijas jomā ir iekļauti seši projekti, ko finansē, izmantojot 

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu 2011. un 2012. gadam. Sīkāka informācija pieejama: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm
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IDeALL — Integrating Design for All in Living Labs (Plašam lietotāju lokam paredzēta 

dizaina integrācija dzīvajās laboratorijās) 

– sasaista dizaina izstrādātājus un novatoriskas ekosistēmas, palielinot 

uzņēmumu konkurētspēju; 

DeEP — Design in European Policies (Dizains Eiropas politikā) 

– novērtēšanas rādītāji, sniedzot izpratni par dizaina inovācijas politikas ietekmi; 

EHDM — European House of Design Management (Eiropas dizaina vadības nams) 

– uzlabo dizaina vadības kompetences publiskajā sektorā; 

REDI: When Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate (Reģionu atbalsts 

uzņēmējiem un dizaina izstrādātājiem inovācijas procesā) 

– sekmē dizaina veicinātu inovāciju reģionālās inovācijas ekosistēmās. 

 

Šo projektu sekmīga īstenošana nodrošinās ātru šā rīcības plāna īstenošanas sākumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atruna. Šis dokuments ir Eiropas Komisijas dienestu darba dokuments informatīviem 

mērķiem. Tas neatspoguļo Komisijas oficiālo nostāju par šo jautājumu, nedz arī izsaka 

pieņēmumus par tās iespējamo nostāju. 


