
   

 

  

KAforHR - Innovative entrepreneurs and innovation support 

for SMEs knowledge alliance “Human resources and 

organizational development” 

(LV - Inovatīvi uzņēmēji un inovāciju atbalsts MVU zināšanu alianses 

veicināšanai “Cilvēkresursi un organizācijas attīstība”) 

Lai Baltijas jūras reģiona MVU ilgtermiņā saglabātu konkurētspēju, ir jāstiprina 

to inovācijas spēja. Cilvēkresursi ir vissvarīgākais kapitāls inovācijas un 

produktivitātes stiprināšanai, līdz ar to projekts KAforHR koncentrējas uz 

inovatīvu darba vietu veicināšanu. 

Projekta mērķis ir veidot zināšanu aliansi starp partnervalstu universitātēm, 

tirdzniecības kamerām un MVU, kuras ietvaros tiks piedāvāti risinājumi 

inovatīvas darba vides veicināšanai (balstoties uz labo prakšu apmaiņu), 

izstrādātas un īstenotas apmācību programmas kompetenču attīstībai 

darbavietu inovāciju jautājumos. Tāpat projektā tiks veikti pētījumi un izstrādāta 

bakalaura līmeņa duālās izglītības programma, lai mazinātu atšķirības starp 

cilvēkresursu pieprasījumu un piedāvājumu. 

Kontaktinformācija – partneri Latvijas Universitātē: 

Denīze Ponomarjova, projekta koordinatore 

E-pasts: denize.ponomarjova@lu.lv  

Tālr.:  (+371) 28241115 

Mājaslapa: http://www.ka4hr.eu 

 

KAforHR sagaidāmie produkti: 

1. Satura un materiālu izstrāde apmācību (koučinga) īstenošanai: 

• “Darbinieki un uzņēmēji” 

• “Digitalizācija un cilvēkkapitāls” 

• “Inovācijas procesi” (īsteno Latvijas Universitāte); 

2. Izstrādāta duālā bakalaura līmeņa programma “Cilvēkresursi un biznesa 

administrācija” (īsteno Latvijas Universitāte); 

3. Baltijas jūras reģiona labo prakšu apkopojums un analīze to pielāgošanai 

nacionālajiem apstākļiem/standartiem. 
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Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti (pirmie rezultāti)  

• Baltic Sea wide analysis of Workplace Innovation Best Practices 

• Country specificity as a factor of Workplace Innovation Best Practices’ 

(BP) successful implementation 

Vadošais partneris: Baltic Sea Academy (Vācija) 

Partneri:  

• Satakunta University of Applied Sciences (FI) 

• The Baltic Institute of Finland (FI)  

• JJM-Rakentajat Ltd (FI) 

• Gdansk University of Technology (PL)  

• Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs (PL)  

• Hydromechanika Ltd (PL)  

• Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju 

akadēmiskais centrs (LV) 

• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) 

• Vides Dizains (LV) 

• Arbeit und Zukunft (DE) 

 

Projekta ilgums un finansējums 

• Projekta ilgums: 01.11.2018 – 31.10.2021 (36 mēneši) 

• Kopējais budžets: 845 572EUR 

• Programma: Erasmus+, KA2 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1RrhXFIEBz374ka5DgIwjpTt10KMatwmS
https://drive.google.com/open?id=1D0jnJA5bFnQ1cqQgLDBfe8mZ5NeBmB3R
https://drive.google.com/open?id=1D0jnJA5bFnQ1cqQgLDBfe8mZ5NeBmB3R

