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Projekta “Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai”

(GlassCircle) apraksts

Projekta iesniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija)

Citi projekta partneri: Valmieras novada pašvaldība (Latvija)
Lulea Tehnoloģiju universitāte (Zviedrija)
Ārus Universitāte (Dānija)
Podcomp AB (Zviedrija)
Hitachi Energy Sweden AB, Composites (HPAG) (Zviedrija)
Asociētie:
Valmieras Stikla šķiedra (Latvija)
Kamstrup A/S (Dānija)
L-tec Sport Ltd. (Somija)
Herningas pašvaldība (Dānija)

Finansēšanas avots: Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027.
Projekta īstenošanas
termiņš:

Plānots: 2022.gada 1.oktobris – 2024.gada 30.septembris
(24 mēneši)

Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas:

Projekta kopējais budžets ir 499 860 euro, tai skaitā 80 %
programmas finansējums 399 888 euro apmērā.

Pašvaldības
līdzfinansējums:

Kopējais partnera budžets plānots 56 000 euro apmērā.
Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 44 800 euro.
Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 11 200 euro.

!NB:
1) Ja nav VARAM piešķirta valsts finansējuma: 11 200 euro;
2) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 5 % apmērā:

8 400 euro;
3) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 10 % apmērā:

5 600 euro.
Projekta mērķis: Kopējais mērķis: veidot spēcīgu iesaistīto pušu tīklu pilnas

aprites ekonomikas veidošanai stikla šķiedras un
kompozītmateriālu ražošanas jomā un apmainīties ar zināšanām,
ko ieguvuši dažādi stikla šķiedru nozares dalībnieki, lai palīdzētu
nozares ražošanas uzņēmumiem virzīties uz aprites ekonomiku,
samazināt radušos atkritumus un negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī
efektīvāk izmantot pieejamos resursus.

Specifiskais mērķis:
Uzticības veidošana tālākām sadarbības iniciatīvām un Baltijas
jūras reģionam svarīgu sadarbības tīklu izveide un uzturēšana,
kas tiks panākts ar kopīgu semināru organizēšanu, identificējot
kopīgos izaicinājumus un iespējas, kā arī ar ieinteresēto
uzņēmumu datubāzes veidošanu, savedot kopā potenciālos
piegādātājus ar stikla šķiedras atlikumu lietotājiem, kā arī
veidojot turpmākas sadarbības tīklu stikla šķiedras un kompozītu
atkārtotai izmantošanai.



Projekta galvenās aktivitātes:
1) Izveidot spēcīgu stikla šķiedras un kompozīta materiālu tīklu

Baltijas jūras reģionam. Tas tiks panākts, nodrošinot
dažādas tīklošanās aktivitātes, seminārus, kā rezultātā tiks
izveidota projektā apzināto un iesaistīto pušu klastera
datubāze.

2) Veicināt nozares izcilību un sabiedrības apziņu par stikla
šķiedras apriti. Tiks organizētas apmācības, semināri,
hakatons par stikla šķiedras un kompozītmateriālu aprites
risinājumiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Un, lai celtu
sabiedrības apziņu par izaicinājumiem, kas saistīti ar stikla
šķiedras apriti, tiks organizēta sabiedrības aptauja par
galapatērētāju vajadzībām un par stikla šķiedras
pārpalikumu vajadzībām.

3) Stikla šķiedras industrijai tiks veidota “ceļa karte” pārejai uz
aprites ekonomiku. Dati tiks ievākti caur intervijām, kopradi
un hakatona aktivitātēm, dokumentu studijām un iespējamo
uzņēmējdarbības modeļu kartēšanu, izceļot labās prakses
un risinājumus nozares pārejai uz aprites uzņēmējdarbību.

Valmieras novada pašvaldības loma šajā projektā būs
sabiedrības informētības veicināšana. Pašvaldība organizēs
pētījumu par iedzīvotāju viedokli saistībā ar stikla šķiedras
pārpalikumiem, kā arī sniegs ieguldījumu vietējo uzņēmumu
noteikšanā, kuri varēti būt ieinteresēti izmantot stikla šķiedras
atlikumus.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




