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11 partneri no 8 valstīm



KEEPWARM PROJEKTA PIEEJA:
• Ieviešanā: 

01/04/2018 –
30/09/2020

• 11 partneri no 8 
valstīm.

• Vadošais 
partneris – GIZ, 
Vācijas lielākā 
enerģētikas 
aģentūra, Vācijas 
Federālās valdības 
finansēta.

• Izraudzīti 15 
pilotuzņēmumi
(CSAS) 7 valstīs 
(Austrija, Latvija, 
Horvātija, Čehijas 
Republika, 
Serbija, Slovēnija, 
Ukraina).

CSAS darbinieku 
apmācības 
noslēgušās –
lekcijas/mācību 
braucieni 
2018/2019.g.

Izstrādāti TEP pilot 
CSAS, Biznesa 
plāni, izvēlēts 
labākais Biznesa 
modelis

Konsultatīvs 
atbalsts investīciju 
piesaistei

Pilot CSAS 
uzņēmumi kā 
paraugs citiem 
CSAS / Pieredzes 
apmaiņa ar 
Austrijas 
pilotuzņēmumiem

Rīcības plāni CSAS 
uzņēmumu 
modernizēšanai 
Enerģētikas un 
klimata plānos.



KEEPWARM PROJEKTA IEDVESMAS PASĀKUMI:

▪ Mērķis – dalīties ar KeepWarm projekta pieeju un tā rezultātiem, iesaistīt nozares
pārstāvjus no visām ieinteresētajām pusēm, diskutēt, dalīties pieredzē par
aktuāliem jautājumiem projekta partnervalstī siltumapgādē.

▪ Austrijā 2020.g. janvārī notika pirmais Iedvesmas pasākums, Latvija ir otrā no
partnervalstīm, kas uzsākusi savu pasākumu organizēšanu: divi vebināri
noslēgušies – par praktiskiem CSAmodernizēšanas piemēriem š.g. 2.jūnijā un par
Valsts politikas & likumdošanas, ES fondu un investīciju pieejamības
aktualitātēm š.g. 17.jūnijā.

▪ Šīs dienas vebinārs veltīts Nākotnes izaicinājumiem un iespējām CSA nozarē -
uzņēmumiem jāspēj izaicinājumus pārvarēt un iespējas izmantot savā un CSA
patērētāju labā. Tāpēc augstu novērtējam, ka šodien mums pievienojušies CSA
nozares profesionāļi un ceram, ka šodien dzirdētais, diskutētais vebināra
dalībniekus iedvesmos.



This project is funded by the EU’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement N°784966, and 

lasts from April 2018 – September 2020. 

This project receives co-funding from the 

German Federal Ministry of Economic 

Cooperation and Development.

Paldies!
Papildus informācija:

www.keepwarmeurope.eu
www.zrea.lv

vai sazinieties ar Latvijas kontaktpersonu: 
signe@zrea.lv

vai sekojiet mums Twitter:
@KeepWarm_EU


