06/09/2012

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte - MICROPOL

MICROPOL

INTERREG IVC programmas projekta „Micropol - attālinātā darba centri ārpus metropoļu
reģioniem” īstenošana tika uzsākta 2012.gada 1.janvārī. Projekta ietvaros RTU IEVF
Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta pētnieki līdz 2014.gada beigām
piedalīsies pieredzes apmaiņā un meklēs jaunus risinājumus attālinātā darba attīstībai Eiropas
lauku teritorijās.
Lauku teritorijas visā Eiropā cieš no bezdarba un iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Daudzsološs risinājums lauku apdzīvotības saglābšanai ir attālinātais darbs (teledarbs, edarbs), kas ļauj apvienot dzīvi laukos ar augsti kvalificētu darbu. Attālinātais darba samazina
ceļa izdevumus un radīto piesārņojumu, un, pateicoties elastīgam darba grafikam, sekmē
darba un privātās dzīves līdzsvaru.
Attālinātā darba veicināšanā liela nozīme ir attālinātā darba centru izveidei. Šādos centros ir
pieejamas telpas, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas attālinātā darba veikšanai.
Attālinātā darba centri sekmīgi darbojas vairākās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā mūsu
kaimiņvalstī Igaunijā.
Projektā ir apvienojušies 11 partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm - Dānijas, Nīderlandes,
Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Igaunijas un Latvijas. Projekta
ietvaros tiks sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa plāns attālinātā darba centra
darbībai, kā arī vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai. Projekts tiks īstenots ciešā
sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām.
RTU projekta vadītāja: Prof. Maija Šenfelde, Dr.oec., tālr. 67089430, e-pasts: maija.senfelde
rtu.lv
RTU projekta kontaktpersona: Alise Vītola, tālr. 29519983, e-pasts: alise.vitola

rtu.lv

Par mums raksta:

Elektronizētie igauņi. Attālinātais darbs – jaunas darba vietas Igaunijas laukos / Latvijas avīze,
01.06.2012., 13. lpp.
Limbažu novada pašvaldība iesaistīsies projektā, lai veicinātu attālinātā darba iespējas /
Limbažu novada ziņas, 24.04.2012., 3. lpp.
Projekta semināri un mācību vizītes 2012.gadā

Projekta atklāšanas pasākums notika 21.-22.martā, Ālborgā, Dānijā. Tikšanās dalībnieki
iepazīstināja ar to pārstāvētājam organizācijām, iepazinās ar darba tirgus nākotnes
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tendencēm, lauku teritoriju izaugsmes iespējām, projekta vīziju, mērķiem un sagaidāmajiem
rezultātiem. Tika prezentēts Rīgas Tehniskās universitātes pētījums par Eiropas līmeņa
politikām attālinātā darba jomā.
Semināra prezentācijas:

The Future Labour Market. Anne-Marie Dahl, Futurist, Futuria A/S
Danish Feasibility Study on telework and Smart Work Centres. Ole Ørum,
MasterVision
Growth in rural areas. Anne Lorenztsen, Professor, Aalborg University
The European policies on telework. Iveta Baltina, Riga Technical University
Projekta partneru otrā tikšanās notika 22.-24.maijā, Igaunijā. 22.maijā notika mācību vizīte
attālinātā darba centros Paidē un Pelvā, kā arī tikšanās ar Pelvas apriņķa pārvaldnieci.
23.-24.maijā tikšanās dalībnieki iepazinās ar darba tirgus politiku un pasākumiem, epārvaldes ieviešanu un attālinātā darba veicināšanu Igaunijā, kā arī tika prezentēts pētījums
par attālināto darbu un modernām darba formām.

Polvamaa – Green Experience. Ulla Preeden, Governor of Polva County Government
Estonian Labour Market policy and measures. Siim Sarapuu, Head of Harju Office,
Estonian Unemployment Insurance Fund
Estonian e-Government System and ICT solutions. Anna Hrapovtskaja, Project
Manager, Estonian Demo Centre
Booklet e-Estonia
Estonian experience in promoting telework. Kadri Seeder, Member of Board,
Estonian Smart Work Association
Telework and modern work forms. Mr Patrick Rang, Expert of the Estonian Advice
Centres
Projekta partneru trešā tikšanās notiks 11.septembrī Francijā. Tikšanās dalībnieki dosies
mācību vizītē uz attālinātā darba centriem Nievre apriņķī. Īpaša uzmanība tiks veltīta IKT
jautājumiem.
Projekta partneru ceturtā tikšanās notiks 6.-7.novembrī Itālijā, Terramo apriņķī. Seminārā īpaša
vērtība tiks veltīta attālinātā darba centru veidiem, sākot no dalītām biroja telpām līdz pat
daudzfunkcionāliem resursu centriem, kas piedāvā dažādus publiskos pakalpojumus. Rīgas
Tehniskās universitātes pētnieki iepazīstinās ar pētījumu par attālinātā darba centriem Eiropā.

[ Aizvērt logu ]
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