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1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
1.1.

LIAA sniegtie pakalpojumi eksporta veicināšanai

1.1.1. Plānotais ES fondu atbalsta pasākums „Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana”
Pasākums šobrīd ir izstrādes stadijā un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Lūdzam sekot
līdzi aktuālajai informācijai LIAA mājas lapā.
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Pasākuma
nosaukums

Plānotais
projektu Projektu iesniegumu pieņemšanu plānots uzsākt ne ātrāk, kā
iesniegšanas termiņš 2016.gada I ceturksnī
Pasākuma mērķis
Pasākuma
grupa

Finansējums

mērķa

Sniegt atbalstu pasākumiem, kas nodrošina komersantu ieiešanu
ārvalstu tirgos un veicina to starptautisko konkurētspēju.



komersanti*
kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs
komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu
īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu
īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības
kooperatīvajām sabiedrībām)*
 zemnieku vai zvejnieku saimniecības*
 individuālie uzņēmumi*
 biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai
kooperatīvās sabiedrības*
 nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz
pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības*
 ostu pārvaldes**
 pašvaldības**
 plānošanas reģioni**
* kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības
subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014.
gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu
** par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības
Maksimālais finansējuma apjoms vienam iesniedzējam (saskaņā ar
de minimis nosacījumiem: 200 000 EUR 3 gados; atbalsta
saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro
ražošanu - 15 000 EUR; atbalsta saņēmējiem zvejniecības un
akvakultūras nozarē - 30 000 EUR ; biedrībai, nodibinājumam,
pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei par
projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības, atbalsts kalendāra
gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 EUR.
Finansējuma intensitāte attiecināmajām izmaksām – 80% un
100% (nacionālajiem stendiem un LIAA konsultācijām)
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Atbalstāmās
darbības/izmaksas

Atbalsts paredzēts :
 dalībai starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu
ārvalstīs
 dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un
semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju par tā
Latvijā ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem
 dalībai tirdzniecības misijās ārvalstīs
 dalībai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts
amatpersonu vizītēs ārvalstīs
 finansējuma saņēmēja konsultāciju izmaksām (tajā skaitā
Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju
izmaksām)
 atbalsts dalībai nacionālajā stendā
 ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai
Attiecināmās izmaksas:
Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs un semināros
ārvalstīs:
 izmaksas, kas saistītas ar informācijas par izstādes
dalībnieku ievietošanu izstādes katalogā, reģistrācijas
maksas, nomas maksas par stenda konstrukciju (no izstādes
organizatora) un ekspozīcijas laukumu izmaksas, kā arī
papildpakalpojumu izmaksas (komersantam, kooperatīvai
sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai,
individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 EUR vienā
izstādē, biedrībai, nodibinājumam, ostu pārvaldei,
pašvaldībai, plānošanas reģionam - ne vairāk kā 30 000
EUR vienā izstādē katram no tiem)
 konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas,
kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā,
un dalības maksa (ne vairāk kā 1 500 EUR vienai
konferencei vai semināram), konferences vai semināra
stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukuma, kā arī
papildpakalpojumu izmaksas no ar konferenci vai semināru
saistītā pakalpojuma sniedzēja (komersantam, kooperatīvai
sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai,
individuālam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 EUR vienā
konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, ostu
pārvaldei, pašvaldībai, plānošanas reģionam - ne vairāk kā
30 000 EUR vienā konferencē vai seminārā katram no tiem)
 ceļa (transporta) izdevumu izmaksas, kuras saistītas ar
starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases
sabiedriskā transporta izmantošanu un bagāžas izmaksas (ja
bagāžas izmaksas rodas atsevišķi no ceļa (transporta)
izdevumu izmaksām, tad – ne vairāk kā 3000 EUR uz vienu
izstādi, konferenci vai semināru) ne vairāk kā trīs personām
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Dalībai tirdzniecības misijās un LIAA organizētās Latvijas
augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs:
 tiešās organizatora noteiktās dalības maksas par piedalīšanos
tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu
vizītē ārvalstī izmaksas (Eiropas Savienības valstīs un
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs ne vairāk kā 3 500
EUR, bet pārējās - ne vairāk kā 5 000 EUR par vienu
piedalīšanos)
 ceļa (transporta) izdevumu izmaksas, kuras saistītas ar
neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam
pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu, un
bagāžas izmaksas līdz atbalstāmo darbību norises valstij un
atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tajā
skaitā citu pilsētu, (ja pieteikuma atbalsta saņemšanai
ietvaros plānoti vairāki pasākumi, ne vairāk kā 3 (trīs)
personām, kuras ir tirdzniecības misijas vai augstu valsts
amatpersonu vizītes dalībnieki vai, kuras ir pilnvarotas
pārstāvēt to šajos pasākumos;
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (ne vairāk kā
25 000 EUR vienam gala labuma guvējam gadā):
 neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes
pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais
produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus
prasībām;
 ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;
 maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju
pakalpojumiem, ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena
produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa
produktu partija.
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu var iepazīties EM mājas
Programmu
regulējošie Ministru lapā - https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/
kabineta noteikumi
Kur var saņemt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)
informāciju?
Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv
Mājas lapa: www.liaa.gov.lv

1.1.2. Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas
stiprināšana
2011.gadā LIAA uzsāka projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs
ārvalstīs un eksporta konsultācijas” īstenošanu, kurš tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās
konkurētspējas stiprināšana”.
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Programmas
mērķis

Veicināt nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu
ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību
darbību, veicinot ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai un veicinot
Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju.

Projekta
apraksts

Projekta ietvaros LIAA rīko Latvijas uzņēmumu nacionālos stendus
starptautiskajās nozaru izstādēs ārvalstīs, nodrošina pārstāvniecību darbību
perspektīvākajos Latvijas preču un pakalpojumu noieta tirgos. LIAA sniedz
arī šādus pakalpojumus – konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības
partneru meklēšanu, vizīšu, tirdzniecības misiju, semināru un kontaktbiržu
organizēšanu, kā arī Latvijas produktu un pakalpojumu mārketinga
kampaņas.
Lai saņemtu pakalpojumus, ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu ar
LIAA. Tas nepieciešams, lai uzskaitītu valsts atbalstu uzņēmumam.

Piedāvātie
pakalpojumi

Kur var
saņemt
informāciju?

Ja uzņēmums izpilda līguma nosacījumus (tai skaitā atbilst atbalstāmajām
nozarēm), minētie LIAA pakalpojumi ir bez maksas (izmaksas segtas no de
minimis).
(Neatbalstāmās nozares skat. Ministru kabineta 21.09.2010 noteikumu Nr.
887 1. Pielikumā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=219069).
- Ārvalstu tirgu konsultācijas;
- Sadarbības partneru meklēšana;
- Mārketinga kampaņas;
- Tiešās vizītes;
- Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas Latvijā un ārvalstīs;
- Semināru un konferenču organizēšana;
- Nacionālie stendi;
- Starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana;
- Tirgus izpētes iegāde.
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2 (1.stāvā)
Tālrunis: 67039466, 67039408, 67039499
E-pasts: eksports@liaa.gov.lv
Mājas lapa:
Eksporta pakalpojumi
http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi

1.1.3. Pārstāvniecības ārvalstīs
Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības nodrošina LIAA pakalpojumu
pieejamību ikvienam uzņēmējam un kalpo par tiltu uz svarīgākajiem ārvalstu tirgiem un
ārvalstu uzņēmējiem uz Latviju.
Pašlaik Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbojas Apvienotajos Arābu
Emirātos, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Japānā, Kazahstānā, Krievijā,
Ķīnā (Pekinā un Šanhajā), Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā,
Singapūrā, Somijā, Ukrainā, Vācijā un Zviedrijā.
Saite uz plašāku informāciju: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/parstavniecibas
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1.1.4. Ārējās tirdzniecības portāls www.exim.lv
LIAA ārējās tirdzniecības portāls www.exim.lv veidots kā eksportu veicinošas informācijas
datu bāze.
Nodrošināt informācijas par eksporta un importa iespējām apmaiņu
Programmas
starp Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem.
mērķis
Mērķauditorija Latvijas uzņēmumi, kuri vēlas atrast partnerus ārvalstīs.
Piedāvātie
pakalpojumi

Svarīga
informācija
Kur var
saņemt
informāciju?

Portālā ir iespējams:
- ievietot informāciju par savu uzņēmumu (izvēlne „Add new Latvian
company”);
- ievietot biznesa sadarbības piedāvājumus (izvēlne „Add proposal”);
- pievienot dokumentus un saites;
- eksportēt atlasīto Latvijas kompāniju datus PDF formātā;
- uzlaboti uzņēmumu un piedāvājumu meklēšanas veidi.
Portālam ir 3 galvenās sadaļas:
1. Latvijas kompāniju profili (izvēlne „Companies”)
Šajā portāla sadaļā informāciju ievieto Latvijas uzņēmēji.
2. Biznesa piedāvājumi (izvēlne „Proposals”)
Šeit atrodama informācija par Latvijas un ārvalstu uzņēmumu
sadarbības piedāvājumiem.
3. Pasākumi (izvēlne „Events”)
Informācijas izvietošana portālā ir bezmaksas. Visa informācija ir angļu
valodā.
LIAA Biznesa informācijas nodaļa
Tālrunis: 67039459
E-pasts: exim@liaa.gov.lv
Informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/biznesapiedavajumi
Mājas lapa: www.exim.lv

2. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
Projekta
nosaukums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network
(EEN))

Projekta mērķis

Veicināt biznesa sadarbību, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, sniedzot
plašu pakalpojumu klāstu Eiropas uzņēmējiem

Pakalpojuma
saņēmējs
Pakalpojumi

Pakalpojumi ir veidoti maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet pieejami
visiem interesentiem
EEN
Latvijā
darbojas
kā
konsorcijs,
kurā
ietilpst 2
partnerorganizācijas: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un
Latvijas Tehnoloģiskais centrs.
EEN Latvija piedāvā sekojošus pakalpojumus:
- konsultācijas par ārējiem tirgiem un aktuāliem ES jautājumiem;
- potenciālo sadarbības partneru atlase;
- konsultācijas par ES atbalsta programmām;
- starptautisko tehnoloģiju pārnesi;
- konsultācijas par inovāciju jautājumiem.
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Finansējums

Visi EEN Latvija pakalpojumi ir pieejami bez maksas

Svarīga
informācija

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un
inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls. EEN ir apvienotas un
koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizāciju, kurās
nodarbināti ap 4000 speciālistu no 54 valstīm.
EEN Latvija LIAA birojs
Pērses iela 2, Rīga LV-1442, Latvija
Tālrunis: 67 039 430
E-pasts: een@liaa.gov.lv
www.een.lv
EEN Latvija LTC birojs:
Aizkraukles iela 21, 326. Telpa
Rīga, LV-1006
Tālrunis: +371 67 540 703
E-pasts: een@edi.lv
http://www.innovation.lv/ltc/

Kur var saņemt
informāciju?

3. Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi
3.1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums iekārtu iegādei vai
izveidei
Atbalsta
nosaukums
Atbalsta
pieejamība
Atbalsta
mērķis

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojums jaunu ražošanas tehnoloģisko
iekārtu iegādei vai izveidošanai
Tiesības piemērot atvieglojumu iekārtu iegādei un izveidei, kas veikta līdz
2019.gada 31.decembrim (ieskaitot)
Mērķis ir produktivitātes paaugstināšana, veicinot ražošanas tehnoloģiju
modernizāciju

Izmaksu
vērtības
palielinošais
koeficients

Komersantiem, kuri iegādājas jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai
izveido tās, pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas
ir tiesības piemērot pamatlīdzekļa vērtību palielinošu koeficientu 1,5
Atvieglojumu var piemērot jebkuras nozares uzņēmumi, kuri ir
iegādājušies vai izveidojuši jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas
Projekts nav nepieciešams.

Kontaktinform
ācija

Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Edmunds Fernāts - Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa
Tālr.: 67013053
e-pasts: Edmunds.Fernats@em.gov.lv

3.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums par ieguldījumiem
pētniecībā un attīstībā
Atbalsta
nosaukums

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā
un attīstībā
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Atbalsta
pieejamība
Atbalsta
mērķis

Pieejami sākot no 2014.gada 1.jūlija

Izmaksu
vērtības
palielinošais
koeficients

Noteiktas uzņēmumu pētniecības un attīstības izmaksas tiek norakstītas
tajā gadā, kad tās radušās, piemērojot vērtību palielinošu koeficientu – 3

Mērķis sekmēt komersantu investīcijas pētniecībā un produktu izstrādē

Jebkuras nozares uzņēmumi, kas ir veikuši ieguldījumus pētniecībā un
attīstībā, kuras sagaidāmais rezultāts ir jauninājuma elements vai
zinātniskas vai tehnoloģiskas neskaidrības novēršana
Pētniecības un attīstības projekta dokumentācija nav jāiesniedz
izvērtēšanai valsts iestādēs, bet jānodrošina tā glabāšana uzņēmumā un
pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma jāuzrāda.

Attiecināmās
izmaksas

Kontaktinform
ācija

Nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt ar uzņēmumu ienākuma nodokli
apliekamo ienākumu par šādām attiecināmajām izmaksām:
- atlīdzība zinātniskajam un tehniskajam personālam uzņēmumos;
- zinātnisko institūciju pakalpojumu izmaksas;
- akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu
pakalpojumi.
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Una Vanaga – Inovācijas nodaļa
Tālr.:67013129
e-pasts: Una.Vanaga@em.gov.lv
Edmunds Fernāts - Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa
Tālr.:67013053
e-pasts: Edmunds.Fernats@em.gov.lv

3.3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju
projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem
Atbalsta
nosaukums
Iesniegšanas
termiņš
Atbalsta
mērķis
Atbalsta
nosacījumi

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta
ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem (virs 10 milj.
EUR)
Projekts Ekonomikas ministrijā ir jāiesniedz līdz 2020.gada 1.oktobrim
Uzņēmumu darbības paplašināšana un modernizācija, piemērojot
uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides.
Projekta rezultātā jāsamazina maksājamā uzņēmumu ienākuma nodokļa
summa, atbilstoši konkrētajā taksācijas periodā aprēķinātajai uzņēmumu
ienākuma nodokļa atlaidei:
- 25% apmērā no kopējās veiktās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu
summas projektiem līdz 50 milj. EUR
- 15% apmērā no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu
summas daļai, kas ir robežās no 50 milj. līdz 100 milj. EUR
10

Kontaktinform
ācija

Investīciju projekts, kas nodrošina jauna darbības profila uzsākšanu vai
esošās darbības modernizāciju vai paplašināšanu, ir atbalstīts Ministru
kabinetā
Atbalstāmās nozares:
 apstrādes rūpniecība
 datorprogrammēšana
 telekomunikācijas
 uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozare
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Edmunds Fernāts - Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļa
Tālr.:67013053
e-pasts: Edmunds.Fernats@em.gov.lv
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4. Attīstības finanšu institūcija Altum
AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) izveidota, apvienojoties trīs
uzņēmumiem, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - ALTUM, Latvijas Garantiju
aģentūrai un Lauku attīstības fondam. ALTUM turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM,
LGA un LAF valsts atbalsta programmas.
ALTUM piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās
uzņēmuma attīstības stadijās:
Programmas
Starta programma
Mikrokreditēšanas programma
MVU mikrokreditēšanas programma
MVU izaugsmes aizdevumi
Aizdevumi ieguldījumiem infrastruktūras
uzlabošanā
Konkurētspējas uzlabošanas programma
Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem
Zemes iegādes kreditēšanas programma
Mezanīni aizdevumi
Kredītu garantijas
Eksporta kredītu garantijas
Mikroaizdevumi
Atbalsts apmācību rīkošanai
Sēklas, starta un riska kapitāla fondi

4.1.

Starta programma

Programmas
mērķis
Mērķauditorija*

Paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī, attīstot biznesa
uzsācēju zināšanas un iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī sniedzot tiem
finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.
Starta programmas ietvaros atbalstu var saņemt vismaz 18 gadus vecs
Latvijas iedzīvotājs (t.sk. bezdarbnieks), ja tas:
vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
ir jaunais uzņēmējs, kura uzņēmums reģistrēts ne agrāk kā trīs
gadus pirms vēršanās pēc atbalsta programmas ietvaros;
− ir pieredzējis uzņēmējs, kurš atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās
darbības uzsākšanai citā darbības jomā (tai skaitā jauna produkta
ražošanai vai jauna pakalpojuma sniegšanai).
−
−

Pieejamais
finansējums
Atbalsta
pasākumi

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi gan
attiecībā uz dalībniekiem, gan atbalstāmajām darbības sfērām.
Programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz EUR 86 000 ar klienta
līdzdalību vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama,
ja aizdevuma summa nepārsniedz EUR 7 200.
- Konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā;
- Finansiālais atbalsts aizdevuma veidā līdz EUR 77 000;
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Procentu likmes subsīdija - piešķir visiem starta aizdevuma
saņēmējiem 80% vai 70% apmērā no visas procentos maksājamās
summas. Uzņēmumiem līdz gadam ir jāsedz 20% no visas procentos
maksājamās summas, uzņēmumiem no 1 – 3 gadiem tiek subsidēti
70% no procentu maksājumiem.
Aizdevums līdz EUR 77 000 tiek piešķirts investīcijām un
Informācija par
apgrozāmiem līdzekļiem uz laiku ne ilgāk kā līdz 2020.gada
aizdevumu
31.decembrim ar fiksēto procentu likmi 5-9%.
Aizdevuma nodrošinājums – uzņēmuma manta kā lietu kopība, tajā
skaitā
par
aizdevumu
iegādātie
pamatlīdzekļi.
Katrs programmas dalībnieks sniedz personisko galvojumu 30%
apmērā no piešķirtā aizdevuma summas, bet nepārsniedzot EUR 14
228. Aizdevumiem virs EUR 25 000 aizdevuma summa nevar
pārsniegt 135% no piedāvātā nodrošinājuma vērtības.
Konsultācijas:
Informācija par
konsultācijām un Konsultācijas biznesa plāna izstrādē un projekta realizācijā tiks
sniegtas tajās bankas filiālēs, kurās tiks pieņemti pieteikumi uz
apmācībām
atbalsta saņemšanu.
Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.293 Par darbības
Programmu
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
regulējošie
Ministru kabineta 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai.”
noteikumi
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Kur var saņemt
informāciju?
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma
-

4.2.

Mikrokreditēšanas programma

Finansējuma
mērķis

Uzlabot
mikroaizdevumu pieejamību mikrouzņēmumiem un
pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai,
tādējādi veicinot nodarbinātību un Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Finansējuma
saņēmēji*

 Mikrouzņēmumi:
 darbinieku skaits nepārsniedz 10 darbiniekus;
 gada neto apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz EUR
1 992 020,53;
 Biznesa uzsācēji pirms uzņēmuma dibināšanas.

Informācija par
aizdevumu

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi gan
attiecībā uz dalībniekiem, gan atbalstāmajām darbības sfērām.
- maksimālā summa ir līdz EUR 14 300.00, apgrozāmiem
līdzekļiem – līdz EUR 7 200.00 EUR;
- aizdevumu var saņemt ar fiksētu likmi no 5% līdz 8%;
- aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem;
- biznesa projektiem līdz EUR 7 200.00 aizņēmēja līdzdalība ir
0%, ja projekta kopējā summa pārsniedz EUR 7 200.00,
aizdevumu piešķir 90% apmērā no projekta summas, un 10%
13

-

Nodrošinājums
Programmu
regulējošie
Ministru
kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

4.3.

līdzfinansē uzņēmējs;
aizdevums nevar būt lielāks par 135% no piedāvātā
nodrošinājuma vērtības.

Programma darbosies līdz 2019.gada jūnijam (ieskaitot).
Uz mikrokredīta piešķiršanas brīdi nav nepieciešams aizdevuma
nodrošinājums.
Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.698 „Noteikumi
par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības
programmas individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma”
ietvaros.”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_progra
mma

MVU mikrokreditēšanas programma

Finansējuma
mērķis

Programma paredzēta mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem
dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai

Finansējuma
saņēmēji*

Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi

Informācija par
aizdevumu

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi gan
attiecībā uz dalībniekiem, gan atbalstāmajām darbības sfērām.
Programmas ietvaros var saņemt finansiālo atbalstu, kas sastāv no:
-

mikroaizdevuma;
procentu likmju subsīdijas 50% apmērā.

MVU mikrokreditēšanas programmas ietvaros aizdevumi pieejami gan
investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem.
maksimālā aizdevuma summa - EUR 25000;
aizdevuma termiņš - līdz 7 gadiem investīciju aizdevumiem un līdz 5
gadiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem;
- aizdevuma procentu likme - no 7% (un tā tiek fiksēta uz visu
aizdevuma līguma termiņu);
-

Aizdevums nevar būt lielāks par 135% no piedāvātā nodrošinājuma
vērtības.
Programmas ietvaros līdz ar aizdevumu ir iespējams saņemt procentu
likmes subsīdijas, proti, ALTUM segs 50% no visas procentos
maksājamās summas. Otrus 50% maksās pats atbalsta saņēmējs.
Procentu likmes subsīdijas var saņemt, ja:
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-

Nodrošinājums

Programmu
regulējošie
Ministru
kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

4.4.

finansējamā projekta summa nav lielāka par 30000 eiro;
mikroaizdevums nepieciešams investīciju un tām nepieciešamo
apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Aizdevumi tiks piešķirti līdz 2015.gada 31.decembrim
Biznesa projektiem līdz EUR 7 114,36 aizņēmēja līdzdalība nav
nepieciešama; ja projekta kopējā summa pārsniedz EUR 7 114,36,
uzņēmējam jānodrošina vismaz 10% līdzfinansējums.
Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.238 “Noteikumi
par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā
komersantu konkurētspējas uzlabošanai"”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_mikrokreditesanas_p
rogramma

MVU izaugsmes aizdevumi

Finansējuma
mērķis
Finansējuma
saņēmēji*

Uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju pieeju
finansējumam, lai atjaunotu un veicinātu Latvijas tautsaimniecības
attīstību.
Mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās
darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu
risku dēļ.

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi attiecībā
atbalstāmajām darbības sfērām.
Aizdevumi investīcijām
Informācija par - Maksimālā summa līdz EUR 430 000, bet ne vairāk kā 90% no
kopējām projekta izmaksām;
aizdevumu
- lauksaimniekiem – līdz EUR 2 850 000, bet ne vairāk kā 90% no
kopējām projekta izmaksām;
- ar mainīgu procentu likmi no 3% plus 6. mēn EURIBOR;
- termiņš no 2 līdz 10 gadiem (ne ilgāk kā līdz 2024.gada 1.augustam);
- iespēja atlikt pamatsummas maksājumus līdz 2 gadiem, ja tas ir
saistīts ar ilgstošu finansētā projekta ieviešanu;
Līdzfinansējums

Nodrošinājums

Aizņēmēja līdzfinansējumam jābūt vismaz 10% vai piesaistot citus
kredītresursus, kuriem nav piešķirts nekāds publiskais finansējums;
- Līdzfinansējums var būt mazāks par 10% no projekta izmaksām
gadījumos, kad saistību nodrošinājuma koeficents nepārsniedz 75%
un dalībnieki galvo par aizņēmēja saistībām
-

Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums.
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Apgrozāmo līdzekļu aizdevums (t.sk. kredītlīnijas)
Informācija par - maksimālo summu līdz EUR 285 000 EUR;
- ar mainīgu procentu likmi no 3% plus 6. mēn. EURIBOR;
aizdevumu
- termiņš no 2 līdz 5 gadiem;
Nodrošinājums
Programmu
regulējošie
Ministru
kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

4.5.

Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums.
Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi nr. 1065
„Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo
komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
attīstības veicināšanai.”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mvu_izaugsmes_aizdevu
ms

Aizdevumi ieguldījumiem infrastruktūras izveidē

Finansējuma
mērķis
Finansējuma
saņēmēji*
Informācija par
aizdevumu

Uzņēmējiem, kuri darbojas apstrādes nozarē (ražotāji) piedāvāt
aizdevumus ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanā ar īpaši
izdevīgiem nosacījumiem.
Uzņēmumi, kas darbojas apstrādes nozarē (ražotāji).
Aizdevuma atmaksas termiņš līdz 10 gadiem, kā arī garantija 80%
apmērā, kas ļauj saņemt aizdevumu ar samazinātām prasībām attiecībā
uz ķīlu. Piemēram, salīdzinot ar MVU Izaugsmes aizdevumu
programmas pamatnosacījumiem, ķīlas prasības ir samazinātas divas
reizes.
Uzlabojumi infrastruktūrā ir:
ūdensapgādes;
siltumapgādes,
sadzīves kanalizācijas;
notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas un
pārbūves;
- pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves;
- gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu
ierīkošanas un pārbūves;
- pievadceļu būvniecības vai rekonstrukcijas darbus.
-

Nodrošinājums
Kur var saņemt
informāciju?

Pārējie aizdevuma saņemšanas nosacījumi ir tādi paši kā MVU
izaugsmes investīciju aizdevumu nosacījumi, un ar tiem var
iepazīties šeit .
Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums.
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
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Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/aizdevumi_ieguldijumiem
_infrastrukturas_uzlabosana

4.6.

Konkurētspējas uzlabošanas programma

Finansējuma
mērķis
Finansējuma
saņēmēji*

Informācija par
aizdevumu

Nodrošinājums
Informācija par
aizdevumu

Nodrošinājums
Programmu
regulējošie
Ministru
kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

Konkurētspējas programmas ietvaros tiek sniegti aizdevumi Latvijā
reģistrētiem komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās
darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu
risku dēļ.
Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi (MVU), kuriem ir ekonomiski
pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu
finansējums paaugstinātu risku dēļ.
* Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi attiecībā
atbalstāmajām darbības sfērām.
Investīciju aizdevums
Līdz EUR 1 430 000, bet ne vairāk kā 75% no kopējām projekta
izmaksām;
- minimālā aizdevuma summa EUR 76 835,08 – attiecas uz
uzņēmumiem, kuri atbilst Starta programmas prasībām;
- mainīga procentu likme;
- termiņš līdz 10 gadiem;
- iespēja atlikt pamatsummas maksājumus līdz 2 gadiem, ja tas ir
saistīts ar ilgstošu finansētā projekta ieviešanu;
- aizņēmēja līdzfinansējumam jābūt vismaz 25% vai piesaistot citus
kredītresursus, kuriem nav piešķirts nekāds publiskais finansējums.
Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums.
Apgrozāmo līdzekļu aizdevums (t.sk. kredītlīnijas)
- Maksimālā summa līdz EUR 720 000;
- minimālā aizdevuma summa EUR 76 835,08 – uzņēmumiem,
kuri atbilst Starta programmas prasībām;
- mainīgu procentu likmi;
- termiņš līdz 5 gadiem;
- iespēja atlikt pamatsummas maksājumus līdz 2 gadiem, ja tas ir
saistīts ar ilgstošu finansētā projekta ieviešanu;
Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums.
Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi nr. 164 „Par
aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai.”

Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkuretspej
as_uzlabosanas_programma
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4.7.

Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem

Finansējuma
mērķis

Apgrozāmo
ražošanai.

Finansējuma
saņēmēji*

− Lauksaimniecības produktu ražotāji;
− Lauksaimniecības produktu kooperatīvās sabiedrības;
− Augļu un dārzeņu ražotāju grupas.
−
*Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmai ir noteikti ierobežojumi attiecībā
atbalstāmajām darbības sfērām.
- aizdevuma summa - EUR 7 000 līdz EUR 1 000 000;
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - līdz
EUR 2 850 000;
- aizdevuma atmaksas termiņš līdz 24 mēnešiem;
- fiksēta aizdevuma procentu likme: no 4%.

Informācija par
aizdevumu

Nodrošinājums
Programmu
regulējošie MK
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

4.8.

līdzekļu

aizdevums

lauksaimniecības

produkcijas

Aizdevumus piešķir līdz 2020.gada 31.decembrim.
Aizdevumiem iespējams piesaistīt Attīstības finanšu institūcijas
ALTUM garantijas.
Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr. 403 „Kārtība,
kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai.”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizd
evumi_lauksaimniekiem

Zemes iegādes kreditēšanas programma

Finansējuma
mērķis
Finansējuma
saņēmēji

Aizdevums
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
iegādei
lauksaimniecības produktu ražošanai un uz tās esošu būvju iegādei.
Zemes iegādes aizdevumu var piešķirt saimnieciskās darbības veicējam,
kas atbilst šādiem kritērijiem:
ilgāk nekā gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos
lauksaimniecības produktus, izņemot īscirtmeta atvasāju sugas
(prasību neattiecina uz jaunajiem lauksaimniekiem);
- ir reģistrējies (vai jaunā lauksaimnieka gadījumā reģistrēsies līdz
aizdevuma izsniegšanai) VID kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās
darbības veicējs;
- aizņēmējam nav nodokļu parādi vai ir rakstiska vienošanās ar VID par
nodokļu parāda atmaksas grafiku un šī vienošanās tiek pildīta, kā arī,
ja pārmaksātā nodokļu summa ir lielāka par nodokļu parādu;
- atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma
gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu tā ieņēmumi no
lauksaimniecības produktu ražošanas ir vismaz EUR 284 no hektāra,
-
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ieņēmumos iekļaujot ES atbalstu pasākumā "Agrovide" vai
apakšpasākumos "Agrovides maksājumi", bet neskaitot citu saņemto
valsts un ES atbalstu.
Informācija par
aizdevumu

-

-

-

Nodrošinājums
Programmu
regulējošie
Ministru
kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

4.9.

viens saimnieciskās darbības veicējs vai savstarpēji saistītas personas
var saņemt vairākus Zemes iegādes aizdevumus, kuru kopsumma
nepārsniedz EUR 430 000;
aizdevumu termiņš ir līdz 20 gadiem;
zemes iegādes aizdevuma summa nevar pārsniegt 300% no
iegādājamās zemes platības tirgus vērtības, kas norādīta neatkarīga
sertificēta vērtētāja LAF adresētā iegādājamās zemes novērtējumā; ja
zemes iegādes aizdevuma summa pārsniedz 100%, aizņēmējam ir
jāsniedz papildu nodrošinājums;
procentu likme - 3,216 % gadā;
zemes iegādes aizdevumu piešķir līdz 2020.gada 31.decembris.

Aizdevumam nepieciešams nodrošinājums
Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.381 "Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei
lauksaimniecības produkcijas ražošanai".
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67774010
E-pasts: altum@altum.lv
Mājas lapa:
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/komersantu_konkuretspej
as_uzlabosanas_programma

Kredītu garantijas lauksaimniekiem

Programmas
nosaukums

Kredītu garantijas lauksaimniekiem

Programmas
mērķis

Nodrošināt nepārtrauktu un pieprasījumam atbilstošu iespēju lauku
uzņēmējiem saņemt kredītu garantijas nepietiekoša kredīta
nodrošinājuma gadījumos. Kredītu garantijas, atbilstoši nozares
vajadzībai, pieejamas visiem lauku uzņēmējiem, lai izmantotu tās
ražošanas paplašināšanai, jaunu ražotņu izveidei, vides saglabāšanas,
sakopšanas un lauku ekonomikas dažādošanas pasākumiem.
Komersanti, kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam.

Finansējuma
saņēmējs
Finansējums

Katra pasākuma ietvaros atšķirīga maksimālā atbalsta intensitāte

Atbalstāmie pasākumi:
Atbalstāmās
darbības/izmaksas - Aizdevumi zemes iegādei;
- Lauku saimniecību modernizācija;
- Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana;
- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem;
- Arodapmācības un informācijas pasākumi;
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-

Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība un
pielāgošana;
- Zvejas un akvakultūras pasākumi;
- Citi pasākumi lauku un lauksaimniecības attīstībai;
- Garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem,
kas Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos.
Ministru
kabineta
2009.gada
7.jūlija
noteikumi
Nr.746
„Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”.

Programmu
regulējošie
Ministru kabineta
noteikumi
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Kur var saņemt
Tālrunis: 67509178
informāciju?
E-pasts: pasts@laf.gov.lv
Mājas lapa: http://www.laf.gov.lv/index.php/kreditugarantijas

4.10. Mezanīna aizdevumi
Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku, ir
subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku
nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums.
Mērķis

Informācija
aizdevumu

Mezanīna aizdevuma mērķis ir sniegt Latvijas komersantiem
ilgtermiņa finansējumu papildus bankas izsniegtajam aizdevumam.
To izsniedz, lai segtu ieguldījumu projekta izmaksas, kas saistītas ar:
- jauna komersanta izveidi;
- esoša komersanta paplašināšanu;
- produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem;
- vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.
Mezanīna aizdevumi paredzēti arī nekustamo industriālo īpašumu
attīstīšanai.
Mezanīna
aizdevumu
varēs
saņemt
arī
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē strādājošie
komersanti, kā arī atbalsts tiks sniegts projektiem, kas paredz
saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamo iekārtu iegādi un
tālāku iznomāšanu, saglabājot ierobežojumu attiecībā uz sadzīves
iekārtu nomu.
par - Mezanīna ilgtermiņa investīciju aizdevuma maksimālais apmērs ir
5 000 000 euro.
- Mezanīna apgrozāmo līdzekļu aizdevuma* maksimālais apmērs ir
200 000 euro.
- Mezanīna aizdevuma maksimālais termiņš ir 10 gadi.
- Aizdevuma apmērs nepārsniedz 40 % no ieguldījumu projekta
kopējām izmaksām.
*piešķir kā de minimis atbalstu, līdz ar ko kopējā atbalsta summa attiecīgajā gadā

un iepriekšējos divos gados komersantam vai saistītai
komersantu grupai nevar pārsniegt 200 000 euro.

Termiņš

Ilgtermiņa investīciju aizdevumus un apgrozāmo līdzekļu
aizdevumus piešķir līdz 2016. gada 29.februārim
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Programmu
regulējošie
Ministru kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumi Nr. 241 „Noteikumi
par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju
konkurētspējas uzlabošanai”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67216081
E-pasts: lga@lga.lv
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=196

4.11. Kredītu garantijas
Garantijas
mērķis

Palīdzēt komersantam saņemt finanšu pakalpojumu situācijās, kad
komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs, lai
kredītiestāde piešķirtu finansējumu nepieciešamā apjomā.
Garantijas sniedz par šādiem finanšu pakalpojumiem:
-

Garantijas
apmērs

Garantijas
termiņš/
pieteikšanās
Svarīga
informācija

investīciju aizdevumiem;
apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem;
finanšu līzingam;
faktoringam;
konkursa, avansa maksājumam, izpildes vai laika garantijai.

Garantijas netiek piešķirtas par esošām finanšu saistībām.
Garantijas sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma pamatsummas, bet
ne vairāk kā 1,5 milj. EUR vienam saimnieciskās darbības veicējam
un ar to saistīto personu grupai vai 0,75 milj. EUR, ja saimnieciskās
darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē.
Garantijas maksimālais termiņš ir 10 gadi.
Garantijas komersanti varēs saņemt līdz 2015.gada 31.decembrim.
Garantijas var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Garantijas piešķir kā de minimis atbalstu, līdz ar ko kopējā atbalsta
summa attiecīgajā gadā un iepriekšējos divos gados komersantam vai
saistītai komersantu grupai nevar pārsniegt 200 000 euro.
Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.997 „Noteikumi
Programmu
par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības
regulējošie
Ministru kabineta pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.
noteikumi
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Kur var saņemt
Tālrunis: 67216081
informāciju?
E-pasts: lga@lga.lv
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=194
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4.12. Eksporta kredīta garantijas
Eksporta kredīta garantija ir LGA saistības atlīdzināt eksportētājam (vai
eksportētāju finansējošai bankai vai faktoringa sabiedrībai) zaudējumus,
kas rodas, ja ārvalstu pircējs neveic atlikto maksājumu par piegādāto
preci un/vai pakalpojumu eksporta līgumā noteiktajā atliktā maksājuma
termiņā.
Garantija sedz šādus riskus:
 komerciālos riskus: pircēja maksātnespēja; pircēja atteikums veikt
atlikto maksājumu;
 politiskos riskus: ārvalstu institūciju aizliegums pircējam veikt
atlikto maksājumu; atliktā maksājuma pārskaitīšanas vai valūtas
konvertācijas neiespējamība dēļ politiskiem notikumiem,
likumdošanas vai administratīviem pasākumiem ārvalstī; karš,
revolūcija, sacelšanās, pilsoņu karš, masu nekārtības, vispārējais
streiks, dabas katastrofas; publiskā pircēja neveikts atliktais
maksājums.
Eksporta kredīta garantija sedz līdz 90 % no atliktā maksājuma apjoma,
bet ne vairāk kā 1 milj. EUR vai ekvivalentu citā valūtā.
Atliktā maksājuma (rēķinu par piegādēm apmaksas) termiņš nevar
pārsniegt 2 gadus.

Garantijas
mērķis

Garantijas
apmērs
Garantijas
termiņš/
pieteikšanās
Svarīga
informācija

Programmu
regulējošie MK
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

 Eksporta kredīta garantija paredzēta risku segšanai tikai
darījumiem uz valstīm ar paaugstinātu risku, jeb valstīm, kas
neietilpst Eiropas Savienības vienotajā tirgū un nav viena no šādām
industriāli attīstītajām valstīm – Austrālija, Kanāda, Īslande,
Japāna, Jaunzēlande, Norvēģija, Šveice un ASV;
 Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijas izcelsmes preču
eksportam.
Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr. 436 „Īstermiņa
eksporta kredītu garantēšanas noteikumi”
Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67216081
E-pasts: lga@lga .lv
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=195

4.13. Mikroaizdevumi
Mikroaizdevums ir vidēja termiņa aizdevums maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai
finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas. Šis finansējuma veids ir īpaši
piemērots gadījumos, kad bankas finansējums uzņēmumam nav pieejams vai nav piemērots
dēļ nepieciešamiem aizdevuma nosacījumiem, piemēram, uzņēmuma darbības jomas un
ilguma, pieejamā nodrošinājuma vai citiem iemesliem.
Mikroaizdevuma mērķis ir sniegt iespēju mikro, mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem saņemt finansējumu savai attīstībai.

Mērķis
Informācija
aizdevumu

par

- Mikroaizdevuma* maksimālais apmērs ir 25 000 euro.
Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus ar
22

nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz 25 000 euro.
- Aizdevuma maksimālais termiņš ir 10 gadi
- Aizdevums paredzēts:
- saimnieciskās darbības veicēju izveidei, izaugsmei un darbības
paplašināšanai
- apgrozāmo līdzekļu piesaistei dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības
projektu īstenošanai
*piešķir kā de minimis atbalstu, līdz ar ko kopējā atbalsta summa attiecīgajā gadā

un iepriekšējos divos gados komersantam vai saistītai
komersantu grupai nevar pārsniegt 200 000 euro.

Termiņš aizdevuma līguma noslēgšanai ar saimnieciskās darbības
veicēju ir 2015. gada 31.decembris.
Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumi Nr. 327 „Noteikumi
Programmu
par
mikroaizdevumiem
saimnieciskās
darbības
veicēju
regulējošie
Ministru kabineta konkurētspējas uzlabošanai”
noteikumi
Mikroaizdevumus uzņēmumiem izsniedz:
Kur var saņemt
informāciju?
- Capitalia
Adrese: Kr. Barona 13/15-51, Rīga LV-1011
Tālrunis: +371 28800880
e-pasts: info@capitalia.lv
Mājas lapa: http://www.capitalia.lv/lv
- Grand Credit
Adrese: Bīskapa Gāte 2, Rīga LV-1050
Tālrunis: +371 80000688
e-pasts: info@grandcredit.lv
Mājas lapa: http://www.grandcredit.lv/
http://www.lga.lv/index.php?id=198
Termiņš

4.14. Atbalsts apmācību rīkošanai
Programmas
mērķis

Atbalsta mērķis ir veicināt iesācējuzņēmumiem ar izaugsmes
potenciālu paredzēto pasākumu norisi.

Finansējuma
saņēmējs

Latvijas Republikā reģistrēti
- komersanti,
- biedrības
- nodibinājumi
Pasākumi, kuri tiek atbalstīti šī atbalsta instrumenta ietvaros, ir
paredzēti iesācējuzņēmumiem. Iesācējuzņēmumi ir fiziskas
personas vai personu grupas, kuras vēlas uzsākt
uzņēmējdarbību un kuras ir reģistrētas komercreģistrā ne agrāk
kā piecus gadus pirms pasākuma organizēšanas dienas.
- Kopējais finansējuma apmērs ir 500 000 euro, kuru veido
Latvijas Garantiju aģentūras līdzekļi.
- Maksimālais finansējuma* apmērs vienam pasākumam ir 50
% no pasākuma attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
30 000 euro.
- Pasākuma rīkotājs var pieteikties finansējuma saņemšanai šo
noteikumu ietvaros vairākas reizes, nepārsniedzot kopējo

Finansējums
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saņemtā finansējuma apmēru 100 000 euro divu gadu laikā.
*piešķir kā de minimis atbalstu, līdz ar ko kopējā atbalsta summa attiecīgajā

gadā un iepriekšējos divos gados komersantam
komersantu grupai nevar pārsniegt 200 000 euro.

vai

saistītai

Atbalstāmās darbības:
Atbalstāmās
darbības/izmaksas
- Latvijas Republikā reģistrētu komersantu, biedrību vai
nodibinājumu (turpmāk – pasākuma rīkotājs) rīkoto kontaktu
dibināšanas un komunikācijas pasākumu, apmācību un
semināru vai to ciklu iesācējuzņēmumiem rīkošana.
Attiecināmās izmaksas:
− telpu un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma noma
(audiovizuālās iekārtas), sakaru nodrošināšana, speciālās
tehnikas īre;
− pasākumā iesaistīto moderatoru, lektoru un ekspertu
atalgojums, kā arī komandējuma izmaksas pasākuma laikā;
− atalgojums pasākuma rīkotājiem atbilstoši pasākuma
organizēšanai patērētajam darba laikam;
− pasākuma reklāmas un mārketinga izmaksas;
− ēdināšanas pakalpojumi pasākuma laikā;
−

Svarīga
informācija

citas ar pasākumu saistītas izmaksas, kas ir samērīgas,
nepieciešamas pasākuma norisei un ko pirms pasākuma ir
apstiprinājusi Latvijas Garantiju aģentūra.

Pasākuma rīkotājs nodrošina, ka, īstenojot projektu, tiek
piemērota iepirkuma procedūra pasūtītāja finansētiem
projektiem.
Atbalsta instrumenta regulējošos Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumos Nr.531 II daļā ir norādītas nozares un
darbības, kurās pasākumu rīkošanai atbalsts netiek piešķirts.
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.531
"Noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un
semināru rīkošanai”

Atbalsta
instrumenta
regulējošie
Ministru kabineta
noteikumi
Kur var saņemt Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 67216081
informāciju?
E-pasts: lga@lga .lv
Mājas lapa: http://www.lga.lv/index.php?id=190
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4.15. Sēklas, starta un riska kapitāla fondi
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", izmantojot Eiropas Savienības Struktūrfondu
finansējumu, nodrošina daļēju finansējumu jaunu sēklas, starta un riska kapitāla fondu
izveidei Latvijā. Kā starpniekinstitūcijas fondu pārvaldīšanai ir izvēlētas kompānijas
„BaltCap” un „Imprimatur Capital”. Fondu uzdevums ir investēt mazajos un vidējos
uzņēmumos Latvijā.

4.15.1.

Imprimatur Capital sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds

Programmas
nosaukums

Imprimatur Capital sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds

Projektu
iesniegšanas
termiņš
Finansējuma
saņēmējs

Fonda darbība tika uzsākta 2010.gada 11.jūnijā un investīcijas
turpināsies līdz 2016.gada vidum.

Finansējums
Atbalstāmās
darbības/izmaksas

Kur var saņemt
informāciju?

4.15.2.

Sēklas un uzsākšanas kapitāla fondi nodrošinās agrīnas stadijas
finansējumu inovatīviem mikro, mazajiem un vidējiem tehnoloģiju
uzņēmumiem ar starptautisku izaugsmes potenciālu.
Imprimatur Capital administrētais Sēklas fonds 4.5 miljonu eiro
apmērā nodrošina finansējumu vienam uzņēmumam līdz EUR
200 000.
Sadarbības modelis:
- Sēklas kapitāla investors iegulda savu kapitālu, no ideju
autoriem/ izgudrotājiem neprasot kapitāla ieguldījumu;
- Izgudrotāji un biznesa ideju autori iegulda savu intelektuālo
īpašumu;
- Tipiski agrīnās stadijas investors vēlas iegūt savā īpašumā 10 –
50% uzņēmuma daļas;
- Sēklas stadijas investīciju gadījumā investīcija var tikt sākotnēji
realizēta kā konvertējams aizdevums;
- Imprimatur Capital vēlēsies vietu uzņēmuma valdē vai padomē.
Galvenie mērķa sektori ietver IT, telekomunikācijas, alternatīvo
enerģiju un dabaszinātnes.
SIA Imprimatur Capital Baltics
Adrese: Rīga, Elizabetes iela 85A, Berga Bazārs, LV-1050
E-pasts: riga@impcap.com
Mājas lapa: www.icfm.lv

BaltCap Latvijas riska kapitāla fonds

Programmas
nosaukums

BaltCap Latvijas riska kapitāla fonds

Programmas
mērķis

Fonds nodrošina attīstības finansējumu Latvijā bāzētiem mikro,
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar ievērojamu izaugsmes
potenciālu, lai ieviestu dzīvē inovatīvas, dzīvotspējīgas un uz
eksportu orientētas biznesa idejas.
Latvijā bāzēti mikro, mazie un vidējie uzņēmumi

Finansējuma
saņēmējs
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Investīcijas tiek veiktas ar ieguldījumu uzņēmumu kapitālos apjomā
no 0.3 līdz 3 miljoniem eiro vienā uzņēmumā ar mērķi izveidot
diversificētu portfeli, kas sastāvētu no 15-20 investīcijām.
Fonds fokusējas uz tādiem sektoriem kā ražošana, pakalpojumi,
Atbalstāmās
darbības/izmaksas enerģētika, informāciju tehnoloģijas un pēc Eiropas Savienības
standartiem mazattīstītās nozares.
BaltCap Latvia
Kur var saņemt
Adrese: Rīga, Ulmaņa gatve 86F, LV-1046
informāciju?
E-pasts: info@baltcap.com
Tālrunis: +371 67214225
Mājas lapa: http://www.baltcap.com/
Finansējums

4.15.3.

Fly Cap riska kapitāla fonds

Programmas
nosaukums

FlyCap Latvijas riska kapitāla fonds

Projektu
iesniegšana

Fonda darbība un iesnieguma pieņemšana uzsākta 2013.gada augustā.
Fonda investīciju periods ir līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Programmas
mērķis

FlyCap fonds papildus izaugsmes stadijas uzņēmumu finansēšanai
20–30% fonda līdzekļu plāno ieguldīt jaundibinātos uzņēmumos,
kuriem jau ir izstrādāts biznesa modelis un pārbaudīta produkta
dzīvotspēja, piesaistot pirmos klientus
Latvijas uzņēmumi, kuriem ir ieņēmumi un pelnītspējīgs modelis, kā
arī jaundibināti uzņēmumi, kuriem ir pierādīts biznesa modelis.

Finansējuma
saņēmējs
Finansējums

−
−
−

Kopējais pieejamais finansējums: 10,5 miljoni eiro
Fonda maksimālā investīcija vienā uzņēmumā: 1,5 miljoni eiro
Uzņēmumi var saņemt finansējumu no 50 000 līdz 200 000 eiro
pirmajā investīciju raundā ar iespēju summu palielināt līdz 1,5
miljoniem eiro vēlākās uzņēmuma attīstības fāzēs.

Fonds iegulda dažādās nozarēs, izņemot LGA aizliegtās. Prioritārās
Atbalstāmās
darbības/izmaksas nozares ir ražošana, IT, veselības aprūpe un biznesa pakalpojumi.
Kur var saņemt
informāciju?

4.15.4.

Adrese: Matrožu iela 15a, Rīga, Latvija, LV-1048
Kontaktpersona: Jānis Skutelis
E-pasts: janis.skutelis@flycap.lv
Tālr.: +371 26322009
Twitter: @FlyCapLV
http://www.flycap.lv/

Expansion Capital

Programmas
nosaukums

Expansion Capital riska kapitāla fonds

Projektu
iesniegšana

Fonda darbība un iesnieguma pieņemšana uzsākta 2013.gada augustā.
Fondu darbības termiņš paredzēts līdz 2020.gada 31.decembrim ar
investīciju termiņu līdz 2016.gada 31.oktobriem
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Programmas
mērķis

Finansējuma
saņēmējs
Finansējums

Atbalstīt tos uzņēmumus, kas ir orientēti uz eksportu un nav atkarīgi
no iekšzemes patēriņa, kā arī tiem uzņēmumiem, kuros ir saskatāms
augsts izaugsmes potenciāls. Ieguldījumus plānots veikt uzņēmuma
pamatkapitālā kā arī citos parāda instrumentu veidos, piemēram,
mezanīna aizdevumu veidā.
Latvijas mikro, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri jau pabeiguši
produktu izstrādes posmu un kuriem nepieciešams finansējums, lai
sāktu komerciālu ražošanu, agresīvāku mārketingu un produkta
realizāciju.
Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir no 100 tūkstošiem līdz
1,5 milj. EUR.

Ieguldījumus līdz 1,5 miljoniem eiro vienā uzņēmumā varēs saņemt
Atbalstāmās
darbības/izmaksas uzņēmuma produkta vai biznesa idejas sākotnējās koncepcijas izpētei,
novērtēšanai un attīstīšanai, produktu izstrādei un sākotnējam
mārketingam, uzņēmuma izaugsmei un darbības paplašināšanai,
palielinot ražošanas jaudas, attīstot noieta tirgus un produktus. Fonda
komandai ir pieredze kokapstrādes, metālapstrādes, iekārtu un
aprīkojuma ražošanas, ķīmijas industrijas, transporta, pārtikas, IT
pakalpojumu, atkritumu pārstrādes, poligrāfijas, veselības aprūpes un
iepakošanas nozarēs.
Adrese: K. Barona 32-7, Rīga, LV-1011
Kur var saņemt
E-pasts: karlis@excap.lv
informāciju?
Tālr.: +371 67 240 042
Fakss: +371 67 281 191
http://www.excap.lv/lv/

4.15.5.

ZGI Capital

Programmas
nosaukums

ZGI-3 riska kapitāla fonds

Projektu
iesniegšana

Fonda darbība un iesnieguma pieņemšana uzsākta 2013.gada augustā.
Fonda investīciju periods ir līdz 2016.gada 31.oktobrim.

Programmas
mērķis

Finansiāli atbalstīt ideju autorus, kuriem produkts ir tikai izstrādes
stadijā, gan piešķirt finansējumu idejas/produkta izstrādei un prototipa
izveidošanai, gan piešķirt sākuma kapitālu jauniem uzņēmumiem, kā
arī izaugsmes kapitālu esošiem uzņēmumiem.
Ideju autori, kuri tikai plāno izstrādāt produkta prototipu, gan tādi
uzņēmumi, kuri jau pabeiguši produktu izstrādes posmu un kuri vēlas
virzīt produktu tirgū ar mērķi palielināt apjomus.
Kopējais fonda apjoms 10,5 milj. EUR. Maksimālais investīciju
apjoms vienā uzņēmumā 1,5 milj. EUR

Finansējuma
saņēmējs
Finansējums

Atbalstāmās
- Sēklas kapitāla stadijā, finansējums tiek piešķirts idejas/produkta
darbības/izmaksas
izstrādei un prototipa izveidošanai. Šajā stadijā pieejams
finansējums no 10 000 EUR līdz 200 000 EUR apjomā.
- Sākuma kapitāla stadijā, finansējums tiek piešķirts galvenokārt
produkta virzīšanai tirgū, pieņemot, ka uzņēmumam jau ir
izstrādāts un pārbaudīts produkta prototips kā arī sagatavots
konkrēts biznesa plāns, kā to virzīt tirgū. Sākuma kapitāla stadijā
tiks piešķirts finansējums līdz 1 500 000 EUR.
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- Izaugsmes kapitāla stadijā, finansējums tiek piešķirts projektiem ar
jau esošu naudas plūsmu un veiksmīgu produkta virzību
tirgū. Finansējums visbiežāk tiek piešķirts ar mērķi audzēt
apjomus. Izaugsmes kapitālam tiks piešķirts finansējums līdz
1 500 000 EUR.
Kur var saņemt
informāciju?

Adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010
E-pasts: zgi@zgi.lv Tālr.: 67212324
Fakss: 67214319
http://www.zgi.lv/lv/
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Citi investīciju fondi
− NCH Advisors Inc. NCH Advisors Inc. Ir lielākais ASV Investīciju Fonds Latvijā. Jau
investējuši 3.5 miljardus USD Krievijas, bijušajās Padomju Savienības dalībvalstu un
Austrumeiropas tirgos. Mājas lapa: http://www.nchcapital.com/
− SIA “Hanseatic Capital Latvia”. Fonds specializējas investīcijās perspektīvos mazos
un vidējos uzņēmumos Austrumeiropā. Mājas lapa: http://www.hanseaticcapital.net/
− Enterprise Investors. Privātā kapitāla fonds, kas darbojas Polijā, Centrālajā un
Austrumeiropā. Jau investējuši 1.4 miljardus EUR 122 uzņēmumos. Ieinteresēti investēt
uzņēmumos, kas jau ir pierādījuši sevi ar kvalitatīvu preci un pakalpojumu. Mājas lapa:
http://www.ei.com.pl/en/about-ei/who-we-are
− AMBIENT SOUND INVESTMENTS. Sēklas investīciju uzņēmums no Igaunijas.
Investē tehnoloģiskajos projektos un investoru lokā ir vieni no galvenajiem Skype
inženieriem, kā arī tehnoloģiju un finanšu profesionāļi. Mājas lapa: http://www.asi.ee/en
− BPM Mezzanine Fund. Investīciju fonds, kas veic investīcijas mezanīna darījumos
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Investīciju mērķis ir mazie un vidējie uzņēmumi, kā
arī lielie uzņēmumi ar augstu izaugsmes potenciālu. Fonds nekoncentrējas uz noteiktiem
sektoriem. Mājas lapa: http://www.bpmcapital.eu
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5. Lauku atbalsta dienests
5.1.

LEADER

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri
noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas
iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes.
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina
sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir
uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem
uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

5.1.1. Lauku atbalsta programma
Programmas
nosaukums

Lauku atbalsta programma (LAP)

Projektu
iesniegšana

Aicinām sekot līdzi informācijai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
Provizoriski projektu pieteikumu pieņemšana programmās tiks uzsākta
2016.gada 1.ceturksnī.

Programmas
mērķis





Atbalsta
saņēmēji

Pieejamais
finansējums

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas - jaunu produktu
un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšana,
mājražošana,
tirdzniecības
vietas
izveide/labiekārtošana, darbinieku produktivitātes kāpināšana
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas - dabas un kultūras
objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (apmācības
un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitātes)

Fiziskas un juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi, vietējās
pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā.





Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa līdz 50
000 EUR
Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR
(ieguldījums būvniecības infrastruktūrai vismaz 70%)
Atbalsta intensitāte: sabiedriskā labuma projekti – 90%,
kopprojekti – 80%, privāta labuma projekti – 70%
Vietējā rīcības grupa var noteikt arī mazāku atbalsta apmēru un
intensitāti

Vietējo
rīcības
grupu
kontaktinformācija:
Kur
saņemt LEADER
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninformāciju?
investicijas/leader/j_kontaktinformacija/
Lauku atbalsta dienests
30

Republikas laukums 2, Rīga
Tālr.: 67095000
E-pasts: lad@lad.gov.lv
Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projektiun-investicijas/atbalsta-pasakumi/atbalsts-leader-vietejai-attistibai-unsabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-startegiju-istenosana-(strategijas)192

5.1.2. Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai
Programmas
nosaukums

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai (ZRP)

Projektu
iesniegšana

Aicinām sekot līdzi informācijai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
Provizoriski projektu pieteikumu pieņemšana programmās tiks uzsākta
2016.gada 1.ceturksnī.

Programmas
mērķis

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana:
 Pievienotās vērtības veidošana darbvietu radīšana un inovāciju
veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes
ķēdes posmos
 Darbību dažādošana zvejniecības nozarē un citās jūras
ekonomikas nozarēs
 Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu seku mazināšana
 Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Atbalsta
saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi, vietējās
pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijā.

Pieejamais
finansējums








`

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa līdz 50
000 EUR
Uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR
Sabiedriskā labuma projektiem (pašvaldības) līdz 400 000 EUR
Atbalsta intensitāte: sabiedriskā labuma projekti – 90%,
kopprojekti – 80%, uzņēmums, kas nav sīkais (mikro), mazais
vai vidējais – 30%, projekti, kas saistīti ar piekrastes zveju –
80%, privāta labuma projekti – 50% un 70% inovatīviem
Vietējā rīcības grupa var noteikt arī mazāku atbalsta apmēru un
intensitāti

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga
Tālr.: 67095000
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E-pasts: lad@lad.gov.lv

6. Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas
6.1.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Programmas
nosaukums

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma

Programmas
mērķis

Stiprināt sadarbību starp reģioniem, sasniedzot šādus stratēģiskos
mērķus:
- Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide;
- Tīra un augstvērtīga dzīves vide;
- Labāks ostu tīkls;
- Integrēts darba tirgus.
ERAF finansējums Programmai ir 38 020 684 euro. ERAF
līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes
ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.
- vietējās un reģionālās iestādes
- valsts iestādes
- nevalstiskās organizācijas
- privātie uzņēmumi
- publisko tiesību pārvaldītas iestādes

Finansējums
Finansējuma
saņēmēji

Programmas teritorija Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme.

Projektu
iesniegšanas
termiņš
Kur var saņemt
informāciju?

6.2.

Projektā jāpiedalās vismaz vienam partnerim no katras sadarbības
valsts.
Precīzi projektu iesniegšanas termiņi šobrīd nav izsludināti.

Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā
Informācijas un konsultāciju punkts Rīgā
Ausekļa iela 14 - 8, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67350647
E-pasta adrese: vineta.snore@estlat.eu

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

Programmas
nosaukums

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 (Interreg Central
Baltic 2014-2020)

Programmas
mērķis

Veicināt ilgtspējīgu reģiona izaugsmi, panākot līdzsvaru starp
ekonomikas un vides interesēm. Programmā ir noteikti četri prioritārie
virzieni:
- Konkurētspējīga ekonomika;
- Sociālā iekļaušana;
- Centrālā Baltijas reģiona sadarbības veicināšana;
- Ilgtspējīga kopīgo resursu izmantošana.
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Finansējuma
saņēmēji

-

Nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās
institūcijas
Plānošanas reģioni un to izveidotās iestādes
Nevalstiskās organizācijas
Sabiedriskām līdzvērtīgas organizācijas
Komersanti

Attiecināmā teritorija Latvijā aptver Kurzemi, Rīgu, Pierīgu („pamat”
reģioni), Vidzemi un Zemgali („papildus” reģioni).

Finansējums

Projektu
iesniegšanas
termiņš
Programmas
vadlīnijas
Kur var saņemt
informāciju?

6.3.

Nepieciešama sadarbība starp vismaz atbalstāmo teritoriju 2 valstu
partneriem.
Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 122 520 000 euro, no tā
6% ir paredzēti Programmas administrēšanai. ERAF līdzfinansējuma
likme Latvijas projektu partneriem 1.-4.prioritātes ietvaros ir 85%
apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.
Otrās uzsaukuma kārtas pieteikumus varēs iesniegt no 2015.gada
24.augusta līdz 2015. gada 23.oktobrim.
http://www.centralbaltic.eu/documents/cat_view/33-publicdocuments/294-central-baltic-programme-2014-2020
Līga Djačenko
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu 26/28, 5.stāvs, Rīga, LV-1494
e-pasts: liga.djacenko@varam.gov.lv;
tālr.: +37166016588
Mājas lapa:
http://varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/centrala_baltijas_juras_regiona_
parrobezu_sadarbibas_programma/?doc=18276
http://www.centralbaltic.eu/

Baltijas jūras reģiona programma

Programmas
nosaukums

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma (Interreg
Baltic sea region programme 2014-2020)

Programmas
mērķis

Programmai ir noteikti četri prioritārie virzieni:
- Inovāciju attīstība;
- Efektīva dabas resursu pārvaldība;
- Ilgtspējīgs transports;
- Institucionālā kapacitāte starp reģionālai sadarbībai.

Finansējums

ERAF finansējums Programmai ir 263 800 000 euro, kā arī ir Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (European Neighbourhood
Instrument
(ENI))
un
Norvēģijas
finansējums.
Atbalsta
līdzfinansējums katram partnerim var būt 50%, 75% vai 85%.
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Finansējuma
saņēmēji

-

vietējās un reģionālās iestādes
valsts iestādes
nevalstiskās organizācijas
privātie uzņēmumi
nozaru aģentūras un asociācijas
pētniecības un mācību iestādes

Programmas teritorija: Baltkrievija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija
(Ziemeļu daļa), Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Krievija, Zviedrija.

Projektu
iesniegšanas
termiņš
Kur var saņemt
informāciju?

Projektā jāpiedalās vismaz trīs partnerim no trīs sadarbības valstīm.
Otrais uzsaukums plānots 2015. gada beigās.
Apvienotais tehniskais sekretariāts Rīgā
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Elizabetes iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
tālr.: +371 6 735 7368
Adrese apmeklētājiem:
Ausekļa iela 14-6
Riga, LV-1010, Latvia
Mājas lapa: http://www.interreg-baltic.eu
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7. Atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstībai
7.1.

Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls

Biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” vienkopus pulcē pieredzes bagātus
uzņēmējus, - biznesa eņģeļus, kas ir gatavi investēt savus privātos līdzekļus jaunos un
daudzsološos projektos. Biznesa eņģelis ir privātais investors, kurš ir guvis pieredzi
uzņēmējdarbībā, un investē līdzekļus start-up projektos. Viņš ir nozīmīgs atbalsts jaunajiem
uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu to agrīnā attīstības stadijā. Privātais investors piepilda
gan savu, gan jauno uzņēmēju mērķi - attīstīt jaunu un daudzsološu uzņēmējdarbību.
Biedrības mērķis ir paplašināt un attīstīt biznesa eņģeļu tīklu Latvijā un atbalstīt jaunus un
daudzsološus projektus.
Ik mēnesi notiek investīciju sesijas, kurās katram projektu autoram tiek dotas 3
minūtes, lai privātos investorus iepazīstinātu ar sevi un savu projektu, un 5 minūtes atbildēt
uz klātesošo privāto investoru jautājumiem. Nākamā Investīciju sesija notiks 28.oktobrī.
Saite uz plašāku informāciju: http://www.latban.lv/.

7.2.

HP Learning Initiative for Entrepreneurs (HP LIFE)
HP LIFE programma ir globāla programma, kas studentiem,
uzņēmējiem un mazo uzņēmumu īpašniekiem māca, kā attīstīt IT un
uzņēmējdarbības prasmes, lai pēc apmācību kursa apgūšanas varētu
izveidot un attīstīt uzņēmējdarbību, veidot veiksmīgus uzņēmumus
un radīt jaunas darba vietas.
sniedz Apmācību kursu apraksti - http://www.life-global.org/en/LEARNONLINE/Courses

Kas ir HP LIFE?

Ko
BizSpark?

Kā pieteikties?

Pieteikšanās mājas lapā: https://e-learning.life-global.org/user/register

Kur var saņemt
informāciju?

Mājas lapa: http://www.life-global.org/en

7.3.

TechHub Riga biznesa inkubators

Programmas
nosaukums

TechHub Riga tehnoloģisko iesācēju uzņēmumu atbalsta centrs

Programmas
mērķis

TechHub Rīgas filiāle ir daļa no Londonā uzsākta kopdarbības telpu un
sabiedrisko organizāciju tīkla. TechHub piedāvā jauniem tehnoloģiju
uzņēmumiem ("product oriented startups") divas lietas: kopdarbības
telpas, kur "rezidenti" var strādāt, un sabiedriskos pasākumus kas uzlabo
kontaktus un informāciju tehnoloģijās iesaistītai sabiedrībai.

Svarīga
informācija

Rezidenta biedriem pieejamas pievilcīgas atvērtā tipa darba telpas, kur
strādā līdzīgi iesācējuzņēmumi. TechHub piedāvā pastāvīgo darba
galdu, 100Mbps Wi-Fi pieslēgumu un 24 stundu dienā pieeju darba
vietai uzņēmumiem par 100 vai 75 eiro mēnesī atkarībā no izvēlētā
biedru tipa. Ir arī gada biedru statuss (30 Eiro mēnesī) kas dod tiesības
35

izmantot TechHub telpas "hot desk" variantā bez sava galda līdz 20
stundām nedēļā, kā arī pieeja visiem pasākumiem un biedru
priekšrocībām. Tiek piedāvātas arī telpas komandām par maksu sākot
no 500 eiro mēnesī.
TechHub organizē pasākumus, tai skaitā ikmēneša Meetup (atvērts
visiem par brīvu), Mobile Monday, Garage48, Startup Sauna Warmup
un citus. Organizējam biedriem starptautiskos braucienus uz Silīciju
Ieleju, Lielbritāniju un Skandināviju.
Kopā strādāšanas vietas izveides mērķis ir pulcēt līdzīgi domājošos
jaunuzņēmumus kas var viens otram palīdzēt sekmīgi attīstīt savus
projektus. Filiāle tika nodibināta, vienojoties vairākiem līdzīgi
domājošiem
jaunajiem
uzņēmumiem
MightyFingers,
QMinder, Reachy.ly, Infogr.am, RentMama un CoBook.
Kur var saņemt TechHub Riga
Kaļķu iela 12,Rīga, Latvia LV 1050
informāciju?
E-pasts: hello@techhub.com
Twitter: @techhubriga
Facebook: www.facebook.com/techhubriga
Mājas lapa: http://riga.techhub.com/

7.4.

Biznesa inkubators Eegloo

Programmas
nosaukums

Biznesa inkubators Eegloo IT projektiem.

Pieteikumu
iesniegšanas
termiņš

Šobrīd noris pieteikšanās (nav noteikts pieteikšanās beigu datums).

Programmas
mērķis

Pirmajā darbības gadā eegloo plāno realizēt un palaist tirgū 5-8 „startups” ar globālu potenciālu (kopējais finansējums 200 000 EUR). Eegloo
papildus piedāvā uzņēmējiem arī telpas Valdemāra pasāžā,
administratīvo atbalstu un konsultācijas.

Finansējuma
saņēmējs

IT biznesa ideju autori, kuru ideja ir ekonomiski pamatota, ar globālās
attīstības potenciālu, ne pārāk sarežģīta (realizējamai 4-6 nedēļu laikā).

Kur var
pieteikties?

Pieteikties atbalstam var aizpildot pieteikumu Eegloo mājas lapā:
http://eegloo.net/

7.5.

Biznesa (start-up) akseleratori

Par konkrētu biznesa akseleratoru norises vietu un pieteikšanos sekot līdzi to mājas lapā:
Lean Startup Machine (Rīga, Latvija) - https://www.leanstartupmachine.com/cities/riga .
Commercialization Reactor (Rīga, Latvija) - http://www.commercializationreactor.com/
ENTER Student Startup mini Accelerator (Rīga, Latvija) - http://accelerator.sseriga.edu/en
StartupHighway (Viļņa, Lietuva) - http://startuphighway.com/.
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Startup Wise Guys (Tallina, Igaunija) - http://startupwiseguys.com/
Startup Sauna (Aalto,Somija) - http://startupsauna.com/.
Garage48 - http://garage48.org/.
HackFwd - http://hackfwd.com/.
Rockstart - http://www.rockstart.com/ .
Seedcamp – http://www.seedcamp.com/
Startupbootcamp - http://www.startupbootcamp.org/
Game Founders - http://www.gamefounders.com/
TechPeaks - http://techpeaks.eu/
Labs of Latvia - http://www.labsoflatvia.com/

7.6.

Google Developers Startup launch

Nosaukums

Google Developers Startup launch

Ko sniedz Google Tas dažādos attīstības posmos start-up uzņēmumiem sniedz iespējas
Developers Sturtup saņemt:
launch?
- ielūgumus uz Start-up pasākumumiem visā pasaulē;
- zināšanas no mentoriem;
- atsauksmes no Google Developer Realtion komandas un
mentoriem;
- atrāku piekļuvi jaunajiem produktiem, kā piemēram API
(application programming interface) un SDK (software
development kit).

Atbalsta saņēmējs

No idejas rašanās līdz sekmīgai tās īstenošanai un attīstībai, viņu
uzdevums ir palīdzēt start-up uzņēmumiem visā pasaulē veiksmīgi
darboties uz Google Developers platformas vai atvērtā koda
tehnoloģijās.
Atbalstu saņems uz tehnoloģijām vērsti start-up uzņēmumi, kas spēs
skaidri formulēt sava produkta ideju.

Kā pieteikties?

Pieteikšanās mājas lapā:
https://developers.google.com/startups/apply

Kur var saņemt
informāciju?

Mājas lapā: https://developers.google.com/startups/index
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7.7.

Microsoft BizSpark
Microsoft BizSpark ir globāla programma jaunizveidotiem (start-up)
uzņēmumiem, kas nodrošina bezmaksas programmatūru, atbalstu un
atpazīstamību, lai palīdzētu gūt panākumus.
- BizSpar start-up uzņēmumiem sniedz trīs gadu piekļuvi
programmatūras izstrādes rīkiem, platformas tehnoloģijām un
serveru produktiem, lai tie veidotu lietojumprogrammas. Start-up
uzņēmumiem ir iespēja izmantot Microsoft Azure un Microsoft
open cloud platformu.
- BizSpark start-up uzņēmi kļūst par daļu no BizSpark ekosistēmas,
nodrošinot tiem piekļuvi investoriem, konsultantiem un
mentoriem, kā arī piedāvājot palīdzību vadīt biznesu un atrast
finansiālu atbalstu. Start-up uzņēmumiem arī tiek nodrošināta
piekļuve tehniskajām, produktu un biznesa apmācībām un
atbalstam.
- BizSpark biedri iegūst atpazīstamību, lai veicinātu sava biznesa
attīstību.
Start-up uzņēmumi, kas:
- izstrādā programmatūru vai lietojumprogrammas (apps);
- privātais uzņēmums, kas nav vecāks par pieciem gadiem;
- nopelna mazāk kā 1 miljonu ASV dolāru gadā.
Pieteikšanās mājas lapā:
https://www.microsoft.com/bizspark/signup/default.aspx
Pieteikums tiek izskatīts piecu darba dienu laikā.
Aigars Mačiņš
Microsoft pārstāvis Latvijā
tālr.: +371 28626128
e-pasts: a-aimaci@microsoft.com
mājas lapa: http://www.microsoft.com/bizspark/

Kas ir BizSpark?

Ko sniedz
BizSpark?

Finansējuma
saņēmējs

Kā pieteikties?
Kur var saņemt
informāciju?

8. Atbalsts inovācijām
8.1. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma
Horizonts 2020

–

Programmas
nosaukums

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma – Horizonts
2020

Programmas
mērķis

ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju
pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi
un veicināt nodarbinātību.
Horizonts 2020 trīs prioritātes:
1.
2.
3.

Zinātniskā izcilība (Excellent Science)
Konkurētspējīga rūpniecība (Industrial Leadership)
Sabiedrības problēmu risināšana (Societel Challange)
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Finansējuma
saņēmējs

Finansējums

- Universitātes;
- pētniecības centri;
- lielie un mazie uzņēmumi;
- valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas;
- individuālie pētnieki.
Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu EUR un tā
apvieno visu pētniecības un inovāciju finansējumu, ko iepriekš piedāvāja
7. ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiskai attīstībai (FP7),
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) un Eiropas
Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). Finansējuma saņemšanas
iespējas atbilstoši programmai “Horizonts 2020” ir definētas darba
programmās, kas ir publicētas ES digitālajā pētniecības finansējuma
portālā: http://goo.gl/EfJDmw

Atbalstāmās
darbības/izmak Atkarībā no programmas tiek atbalstītas tādas darbības kā pētniecības
darbs (personāla izmaksas, iekārtu nolietojums, materiāli, nelielas iekārtu
sas
iegādes izmaksas), testēšanas aktivitātes un projekta vadība (personāls,
sanāksmes, ceļa izdevumi, mājas lapas un citu komunikācijas pasākumu
īstenošana) u.c. Informāciju par katras programmas nosacījumiem skatīt
pie attiecīgās programmas: http://www.een.lv/Horizonts-2020

Kur var
saņemt
informāciju?

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (LIAA)
Pērses iela 2, Rīga
Tālrunis: 67039469
E-pasts: een@liaa.gov.lv
Mājas lapa: www.een.lv
Prezentācijas no LIAA organizētā semināra mājas lapā:
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/01_ieskats_programma_hori
zonts2020.pdf

8.2. Valsts Izglītības un attīstības aģentūra
8.2.1. EUREKA
Programmas
nosaukums
Programmas
mērķis

Projektu
iesniegšanas
termiņš

EUREKA - Eiropas programma komercsabiedrību un zinātnisko
institūciju starptautiskās sadarbības veicināšanai tehnoloģisko
inovāciju jomā
Programmas mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju
starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu
inovatīvus, konkurētspējīgus:
- produktus,
- tehnoloģijas,
- procesus vai pakalpojumus.
Precīzi projektu iesniegšanas termiņi šobrīd nav izsludināti.
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Finansējuma
saņēmējs

Galvenie
kritēriji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti
komersanti ar juridiskās personas statusu: komercsabiedrības (sīkās,
mazās, vidējās un lielās);
- Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas
zinātniskās institūcijas (Var būt gan privāto, gan publisko tiesību
subjekti).
Visu dalībvalstu Nacionālo projektu koordinatoru kontaktdatus,
partnerus meklējošo projektu aprakstus, projekta starptautisko
veidlapu un citu informāciju var atrast EUREKA Sekretariāta mājas
lapā: www.eurekanetwork.org.
-

projekta Projekta dalībnieki: EUREKA projekti ir starptautiski projekti:
projekta grupā ir jāpiedalās dalībniekiem no vismaz divām EUREKA
dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz vienai ir jābūt
EUREKA dalībvalstij;
Projekta kvalitāte: projektam ir jābūt ar būtisku inovatīvu momentu.
Tam ir jānodrošina tehnoloģiskais progress ražošanā, procesos vai
pakalpojumu nozarē;
Gala rezultāts: projekta gala rezultātam ir jābūt tirgū pieprasītam
produktam, pakalpojumam vai tehnoloģijai. 3 gadu laikā pēc projekta
pabeigšanas inovatīvajam produktam ir jābūt ieviestam tirgū;
Finansējums: EUR 60 000,-/gadā vienam Latvijas dalībniekam.

Programmu
regulējošie
Ministru kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

Ministru kabineta 2015. gada 26.maija noteikumi Nr. 258
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA
programmas ietvaros”
Latvijas Nacionālais projektu koordinācijas (NPK) centrs
Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Ilze Beverte, Eksperte
E-pasts: ilze.beverte@viaa.gov.lv
Tālr.: 67785406
Mājas lapa:
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/eureka_apraksts/eure
ka/

8.2.2. EUROSTARS-2
Programmas
nosaukums

Eiropas valstu un Eiropas Savienības kopīgā programma
EUROSTARS-2 pētniecībā un attīstībā iesaistītiem mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem

Programmas
mērķis

Programmas mērķis ir veicināt Eiropas rūpniecības un ekonomikas
konkurētspēju pasaules tirgū, atbalstot pētniecības un attīstības darbu
veicošos mazos un vidējos uzņēmumus (komercsabiedrības)
inovatīvu, tirgus pieprasītu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu
izstrādē un ieviešanā.
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Projektu
iesniegšanas
termiņš
Galvenie
kritēriji

Tuvākie projektu konkursu iesniegšanas termiņi:
-

2016.gada 18.februāris.

projekta Atbilstības kritēriji:
− Projekta vadošais dalībnieks ir P&A iesaistīts MVU, kas
darbojas kādā no EUROSTARS-2 dalībvalstīm;
− Projekts atbilst EUREKA programmas kritērijiem:
− Projekta gala produkts ir tirgus pieprasīts;
− Projekts nodrošina nozīmīgu tehnoloģisko progresu
ražošanā, tehnoloģiskajos procesos vai pakalpojumu
sfērā;
− MVU – projekta dalībnieki atbilst Eiropas Savienības MVU
definīcijai;
− Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz 3 gadus ;
− Jaunā produkta ieviešana tirgū ir paredzēta 2 gadu laikā pēc
projekta pabeigšanas;
− Vismaz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir P&A
iesaistītu MVU izmaksas ;
− Projektā piedalās vismaz divi dalībnieki no dažādām
EUROSTARS-2 dalībvalstīm;
− Projekta viena dalībnieka vai dalībnieku no vienas valsts
kopējās izmaksas nepārsniedz 75% no projekta kopīgajām
izmaksām.
Juridiskie kritēriji:
-

Visi projekta dalībnieki ir juridiski patstāvīgas personas;
Projekta dalībniekiem nav juridiska un finansiāla rakstura problēmu,
kā maksātnespēja, likvidācijas process, nodokļu parādi u.c.

Finansējums

Maksimāli pieejamais finansējums ir 70 000 euro gadā Latvijas
dalībniekam;

Programmas
vadlīnijas

Programmas vadlīnijas - https://www.eurostarseureka.eu/home/guidelines

Programmu
regulējošie
Ministru kabineta
noteikumi
Kur var saņemt
informāciju?

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.259
„Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības
programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”
Latvijas Nacionālais projektu koordinācijas (NPK) centrs
Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Ilze Beverte, Eksperte
E-pasts: ilze.beverte@viaa.gov.lv
Tālr.: 67785406
Mājas lapa:
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/es_starpt_progr_petni
eciba/progr_eurostars/
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9. Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumi
Šobrīd aktīvie pasākumi darba devējiem:
- Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”
(http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0)
- Pasākums noteiktām personu grupām (projekts “Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem”)
http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&method=edit
&from=0
- Pasākums „Apmācība pie darba devēja”
(http://nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981)
- Atbalsta pasākums “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi
noteiktām personu grupām)”
(http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3771)
- Jauniešu garantijas atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim”
(http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776)
- Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
(http://nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3962)

9.1. Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā”
Programmas
nosaukums
Programmas
mērķis

Pasākuma
mērķa grupa:

Kur var
saņemt
informāciju?

Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā”
-

Atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā.
Biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana,
kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu
sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.
- jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot),
kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk Aģentūra) kā bezdarbnieki;
- atrodas Aģentūras filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā
tiks organizēts Pasākums;
- izteicis vēlmi dalībai Pasākumā un tā reģistrēta Informācijas
sistēmā;
- atbilst biedrības/nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz
bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību;
- atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12
mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
Informācija par programmu:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0
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9.2. Pasākums noteiktām personu grupām (projekts “Subsidētās
darbavietas bezdarbniekiem”)
Programmas
nosaukums

Pasākums noteiktām personu grupām (projekts “Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem”)

Programmas
mērķis

Bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās darba vietās, lai palīdzētu
bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku
iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Programmas
nosacījumi

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē pasākumu šādiem mērķa
grupas bezdarbniekiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi
uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma);
- persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (nav bijusi
uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma);
- persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi
uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma) un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem
apgādājamiem (dokumentāri apliecina);
- persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (nav bijusi
uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu
„Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma) un ir vecāka par 55 gadiem;
- persona ir vecāka par 55 gadiem.
Darba devēji var būt - komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī
izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu
īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot
politiskās partijas).

Kur var
saņemt
informāciju?

9.3.

http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=4013&mode=content&
method=edit&from=0

Pasākums „Apmācība pie darba devēja”

Programmas
nosaukums

Pasākums „Apmācība pie darba devēja”
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Programmas
mērķis

Darba devējam vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot
apmācību pie darba devēja.

Programmas
mērķa grupa

NVA reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši vēlmi piedalīties Praktiskajā
apmācībā un atbilst dalības kritērijiem:
- nav iesaistīts citos Aģentūras organizētajos pasākumos;
- nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus
pirms iesaistes Praktiskajā apmācībā;
- iepriekšējo Praktisko apmācību (t.sk. praktisko apmācību
prioritārajās nozarēs) pabeidzis vismaz pirms diviem gadiem,
gadījumā, ja dalība Praktiskajā apmācībā bija pārtraukta no
bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no
paredzētā dalības laika, šis ierobežojums nav attiecināms;
- iepriekšējā Praktiskajā apmācībā (t.sk. praktiskajā apmācībā
prioritārajās nozarēs) nav apguvis tās pašas profesionālās
kompetences, ko apgūs šajā Praktiskajā apmācībā;
- atbilst darba devēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
- NVA ir atlīdzinājis apmācību izdevumus un saņemto stipendiju un
finanšu atbalstu jauniešu reģionālajai mobilitātei, ja neattaisnotu
iemeslu dēļ pārtraucis dalību.
Informācija par programmu:
http://nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3981

Kur var
saņemt
informāciju?

9.4. Atbalsta pasākums “Subsidētā darba vieta
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

jauniešiem

Programmas
nosaukums

Atbalsta pasākums “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem
(pasākumi noteiktām personu grupām)”

Programmas
mērķis

Sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos
pastāvīgā darbā, kā arī darba prasmju un iemaņu pilnveidošanu, organizējot
jauniešu nodarbināšanu nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem un
bezdarbniekiem - invalīdiem.
NVA organizē pasākumu jauniešiem vecumā no 18-29 gadiem (turpmāk –
jaunieši), kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma
izpratnē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu:
- personām, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāra
algota darba (personas, kuras reģistrējušās NVA un pēdējo sešu
mēnešu laikā nav strādājuši ilgāk par diviem mēnešiem bez
pārtraukuma);
- personām, kuras nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai
profesionālo kvalifikāciju vai personām, kuras personas, kuras
ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību un divu gadu laikā
pēc izglītības iegūšanas vēl nav ieguvuši pirmo regulāro algoto
darbu;
- personām, kuras ir pieaugušas un kuras dzīvo vienas ar vienu vai
vairākiem apgādājamajiem (persona, kura dokumentāri apliecina,
ka ir apgādnieks vienam vai vairākiem apgādājamajiem un

Programmas
nosacījumi
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Kur var
saņemt
informāciju?

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apliecina, ka persona
deklarētajā dzīvesvietā ir vienīgais pieaugušais, izņemot
apgādājamos);
- personām, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir
jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai
profesionālā pieredze, lai iegūtu pastāvīgu darbu;
- personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba (īpaši
nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji);
- personām, kurām vismaz 12 mēnešus nav bijis regulāra algota
darba (nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto
saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par
diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un kura atbilst 2., 3. un 4.
punktā minētajai mērķa grupai (īpaši nelabvēlīgākā situācijā esoši
darba ņēmēji);
- personām ar invaliditāti.
Informācija par programmu:
http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3771

9.5. Jauniešu garantijas atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze
jaunietim”
Programmas
nosaukums

Jauniešu garantijas atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim”

Programmas
mērķis

Sekmēt jauniešu integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas
darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Pasākuma
nosacījumi

Kur var
saņemt

- dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā 12 (divpadsmit) mēneši;
- pasākumu neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos
(vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai
pamatgrupai);
- darba devējs nodrošina no jauna izveidotu darba vietu (darba vieta ir
izveidota no jauna speciāli dalībai šajā pasākumā, vai darba vieta ir
vakanta vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas);
- jaunieši ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā var
saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus.
NVA darba devējam nodrošina šādu finanšu atbalstu pasākuma
īstenošanai:
- dotāciju ikmēneša darba algas dotācijai jaunietim par pilnu darba laiku
- darba devējs saņem ikmēneša darba algas dotāciju par darba vadītāju,
kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem.
Informācija par programmu:
http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776
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informāciju?

9.6. Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”
Programmas
nosaukums

Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Programmas
mērķis

Veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās
darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un
darba pieredzi.
Informācija par programmu:
http://nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=53&txt=3962

Kur var
saņemt
informāciju?
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10. ES programma ERASMUS+
10.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
10.1.1.
Jauniešu apmaiņas projekti
Programmas
nosaukums

ES programma ERASMUS+, jauniešu apmaiņas projekti

Pieteikšanās
termiņi

Līdz 02.02.2016. plkst. 13:00 dienā pēc Rīgas laika

Iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz kādu
citu valsti, lai kopā ar citu/ām jauniešu grupu/ām piedalītos kopīgi veidotā
projektā.
Kas
var Nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas,
pieteikties?
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji un
neformālas jauniešu grupas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kur var
Edgars Knohenfelds, Jauniešu apmaiņas projektu koordinators,
saņemt
E-pasts: edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv,
informāciju?
Tālr.: 67358066
Programmas
apraksts

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jauniesu-apmainas-projekti

10.1.2.

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā

Programmas
nosaukums

ES programma ERASMUS+, stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes
jomā

Pieteikšanās
termiņš

Līdz 02.02.2016. plkst. 13:00 dienā pēc Rīgas laika

Programmas
apraksts

Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir
aktīvas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts
un pašvaldības iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām
sadarboties, lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu
jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Kas
var Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos
uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri,
pieteikties?
tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību
centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas
nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu,
prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas,
neformālas jauniešu grupas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kur var
Juta Reķele, Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu
saņemt
koordinatore,
informāciju?
E-pasts: juta.rekele@jaunatne.gov.lv,
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Tālr.: 67358062
Saite uz fonda dokumentāciju:
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-projektijaunatnes-joma

10.1.3.

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Programmas
nosaukums

ES programma ERASMUS+, Eiropas Brīvprātīgais darbs

Pieteikšanās
termiņš

Līdz 02.02.2016. plkst. 13:00 dienā pēc Rīgas laika

Iespēja organizācijām uzņemt ārvalstu brīvprātīgo savā organizācijā un
saņemt Eiropas Savienības finansējumu brīvprātīgā darba projekta
īstenošanai. Organizācijām ir iespēja arī nosūtīt Latvijas jauniešus
brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm.
Kas
var nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas,
pieteikties?
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kur var
Dita Kuģeniece, Eiropas Brīvprātīgo darba projektu koordinatore, E-pasts:
saņemt
dita.kugeniece@jaunatne.gov.lv, tālr.: 67358061
informāciju?
Maija Kolberga Eiropas Brīvprātīgo darba projektu koordinatore, E-pasts:
maija.kolberga@jaunatne.gov.lv, tālr.: 67356256
Programmas
apraksts

Saite uz fonda dokumentāciju
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs

10.1.4.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

Programmas
nosaukums

ES programma ERASMUS+, Jaunatnes darbinieku apmācības un
sadarbības tīkla veidošanas projekti

Pieteikšanās
termiņi
2015.gadā

Līdz 02.02.2016. 13:00 pēc Rīgas laika.

Programmas
apraksts

Iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē
kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildinot zināšanas kādā specifiskā
jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā,
uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Kas
var nevalstiskas organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, reģionu asociācijas,
pieteikties?
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgi uzņēmēji un
neformālas jauniešu grupas

48

Kur var
saņemt
informāciju?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Agnese Nastaja, Jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla
veidošanas projektu koordinatore,
E-pasts: agnese.nastaja@jaunatne.gov.lv,
Tālr.: 67358064
Saite uz fonda dokumentāciju:
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jaunatnes-darbinieku-mobilitates-projekti

10.2. Erasmus for Young Entrepreneurs - programma jaunajiem
uzņēmējiem
Programmas
nosaukums

Erasmus for Young Entrepreneurs

Programmas
mērķis

Sniegt iespējas un atbalstu jaunajiem uzņēmējiem doties pieredzes apmaiņā
uz dažādām Eiropas valstīm uz laika posmu no 1 līdz 6 mēnešiem uz
pieredzējušiem uzņēmumiem Eiropā.
Jebkurš jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums, gan
arī tas, kam vēl ir tikai biznesa plāns), kas paredz jauna produkta vai
pakalpojuma attīstību.
- CV, motivācijas vēstule, biznesa plāns.
- Reģistrēties mājas lapā www.erasmus-entrepreneurs.eu;
- Atrast lokālo kontaktpunktu
- Sakontaktēties ar ārzemju uzņēmumu un vienoties par projekta detaļām
(datumi, mērķi, aktivitātes);
- Tiklīdz apstiprināta sadarbība, sakontaktēties ar kontaktpunktu Latvijā.
Tiek noslēgta vienošanās par finansējumu.

Finansējuma
saņēmējs
Pieteikšanās

Finansējums

Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas
apmaiņas laikā (800-1000 EUR) mēnesī atkarībā no valsts.

Kur var
saņemt
informāciju?

Mājas lapa: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Vietējie kontaktpunkti:
- TechHub Riga (kontaktpersona: Alise Lezdiņa tālr.: +371 29667744, epasts: alise.lezdina@techhub.com)
- Riga International School of Economics and Business Administration
(kontaktpersona: Reinis Budriķis tālr.: +371 28462326 e-pasts:
reinis.budrikis@riseba.lv)
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11. Atbalsts kultūras nozarēm
11.1. ES programma "Radošā Eiropa"
Programmas
mērķis

ES programmas „Radošā Eiropa” (2014-2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt
un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt
Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo
nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu
gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un
radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Programmu
atbalsta virzieni

-

Apakšprogramma „Kultūra” atbalsta transnacionālus sadarbības
projektus, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties
starptautiskā
mērogā.
http://www.mediadesklatvia.eu/isi-paratbalsta-shemam/

-

Apakšprogramma „Media” paredz atbalstu ES filmu un
audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā arī
pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā.

Kur var saņemt
informāciju?

Radošā Eiropa Kultūra
c/o LR Kultūras ministrija
Antonijas iela 9, 2 st.
Rīga LV1050
Tel: +371-67330228
kkp@kkplatvija.lv
www.ccplatvia.lv
Radošā Eiropa MEDIA
c/o Nacionālais Kino centrs
Peitavas 10/12
Rīga LV1050
Tel: +371-67358857
mediadesk@nfc.gov.lv
www.mediadesklatvia.eu

11.2. Valsts Kultūrkapitālfonds
Programmas
nosaukums

VKKF Projektu konkursi

Programmas
mērķis

Lai veicinātu līdzsvarotu visu kultūras nozaru attīstību, VKKF organizē
kultūras projektu konkursus literatūras, mūzikas un dejas, teātra mākslas,
filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās
kultūras, dizaina un arhitektūras nozarēs, iespējams iesniegt arī
starpdisciplinārus projektus.

Finansējuma
saņēmējs

Gan fiziskas personas, gan juridiskas personas
50

Valsts Kultūrkapitāla fonds
K.Valdemāra ielā 20 (1.stāvs)
Rīga, LV-1010
E-pasts: kkf@kkf.lv
Tālrunis: 67503177
Mājas lapa: http://www.kkf.lv/#43

Kur var
saņemt
informāciju?

11.3. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma
- Kultūra
Programmas ietvaros tiek atbalstīta ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu, profesionālu
mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāte visās mākslas nozarēs. Programmas mērķis
ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un
kultūras
dzīvei
un
to
pārvalda
Ziemeļvalstu
kultūras
punkts
Somijā, http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/network-funding.
Projektu iesniegšanas termiņš - 8.01.2016.- 22.02.2016.g.
Kontaktpersona: Ginta Tropa, 67820055, ginta@norden.lv

12. Citi atbalsta instrumenti
12.1. ES Life programma
12.1.1.
Vides apakšprogramma
Projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017)
2016.gada atlases kārtā varēs iesniegt 2016.gada 2.ceturksnī, aicinām
sekot līdzi aktuālajai informācijai arī Vides ministrijas mājas lapā:
www.varam.gov.lv
Vides apakšprogramma - 1)vide un resursefektivitāte; 2)daba un
bioloģiskā daudzveidība; 3)vides pārvaldība un informācija.

Iesniegšanas
termiņš

Programmas
apraksts
Kas
var
pieteikties
finansējumam?
Kur var
saņemt
informāciju?

publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes) un privātās struktūras
(nevalstiskas organizācijas un komersanti)
Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts:
ilona.mendzina@varam.gov.lv
Iesniegšanas vieta - Projektu iesniegumus var izveidot un iesniegt,
izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal”.
Saite uz fonda dokumentāciju
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

12.1.2.
Iesniegšanas
termiņš

Klimata pasākumu apakšprogramma
Projektu pieteikumus LIFE programmas 1.perioda (2014 – 2017)
2016.gada atlases kārtā varēs iesniegt 2016.gada 2.ceturksnī, aicinām
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sekot līdzi aktuālajai informācijai arī Vides ministrijas mājas lapā:
www.varam.gov.lv
Programmas
apraksts

Klimata pasākumu apakšprogramma - 1)klimata pārmaiņu mazināšana;
2)klimata pārmaiņu adaptācija; 3)klimata pārvaldība un informācija.

Kas
var
pieteikties
finansējumam?
Kur var
saņemt
informāciju?

publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes) un privātās struktūras
(nevalstiskas organizācijas un komersanti)
Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas
vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv
Iesniegšanas vieta - Projektu iesniegumus var izveidot un iesniegt,
izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” .
Saite uz fonda dokumentāciju:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

12.2. Speciālās ekonomiskās zonas
Brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas izveidotas 1997.gadā uz 20 gadiem (līdz
2017.gadam) ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Latvijas reģionos, radot labvēlīgu vidi tās
attīstībai. Viena no brīvostu un speciālo ekonomisko zonu priekšrocībām ir tā, ka tur
reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma
nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus (PVN,
akcīzes nodoklis, muitas nodoklis u.c.), tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanos.
Latvijā ir 4 speciālās ekonomiskās zonas:
- Rīgas brīvosta, saite uz plašāku informāciju - http://www.rop.lv/lv/
- Ventspils brīvosta, saite uz plašāku informāciju - www.portofventspils.lv
- Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, saite uz plašāku informāciju - www.rsez.lv
- Liepājas speciālā ekonomiskā zona, saite uz plašāku informāciju www.portofliepaja.lv.
Pieteikšanās brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas statusa piešķiršanai uzņēmumam
notiek konkrētajā brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, saskaņā ar regulējošo
likumdošanu.

12.3. Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta (LBCC)
LBCC (Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta) ir pirmā Latvijas tirdzniecības kamera
Apvienotajā Karalistē. LBCC ir neatkarīga uzņēmumu, uzņēmēju un nozaru speciālistu
veidota biedru palāta, kas atrodas finansu, biznesa darījumu un uzņēmumu metropolē Londonā, Mayfairā. LBCC regulāri rīko praktiskos seminārus, konferences, kontaktu
apmaiņu un uzņēmēju, investoru delegācijas gan uz Latviju un Lielbritāniju, gan uz citām
LBCC sadarbības valstīm. Pēc pieprasījuma tiek rīkotas arī investoru un potenciālo partneru
privātās tikšanās.
Iestādes
nosaukums

Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta

Mērķis

LBCC mērķis ir veicināt, paplašināt, sekmēt un attīstīt komerciālās un
rūpnieciskās attiecības starp Apvienoto Karalisti un Latvijas Republiku.
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Kur var saņemt
informāciju?

Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības palāta (LBCC)
63 Grosvenor Street, Mayfair, London W1K 3JG, UK
Tālrunis: +44 (0)20 738 72185
E-pasts: info@latvianchamber.co.uk
Mājas lapa: http://www.latvianchamber.co.uk/home/

12.4. Vācijas - Baltijas tirdzniecības kamera
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (DBHK) ir pirmais pieturas
punkts vācu un Baltijas valstu uzņēmējiem, kuriem nepieciešamas konsultācijas biznesa
kontaktu uzsākšanā un attīstībā Vācijā, Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā.
Iestādes
nosaukums

Vācijas- Baltijas tirdzniecības kamera (DBHK)

Mērķis

DBHK mērķis ir veicināt, paplašināt, sekmēt un attīstīt komerciālās un
rūpnieciskās attiecības starp Vāciju un Baltijas valstīm.

Kur var saņemt
informāciju?

Vācijas- Baltijas tirdzniecības kamera (DBHK)
Vīlandes 1, LV - 1010 Rīga
Tālrunis: 67320718
E-pasts: info.lv@ahk-balt.org
Mājas lapa: http://www.ahk-balt.org/lv/

12.5. Reģionālie struktūrfondu informācijas centri (RSIC)
RSIC darbības mērķis ir paaugstināt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējuma
apguves efektivitāti dažādos plānošanas reģionos. RSIC var saņemt informatīvu atbalstu
tādos jautājumos kā piemērotākais fonds projekta idejas īstenošanai, projektu pieteikšanas
kārtība, projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamā dokumentācija,
projekta atbilstība plānošanas reģiona attīstības plānam, iespējamā partnerība, tehniskās
ekspertīzes piesaiste, aktuālākie normatīvie akti, kas regulē ES finansējuma apgūšanu
Latvijā u.c.
RĪGAS
plānošanas
reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs

Andra Rosicka - vecākā speciāliste
Telefons: 67217975
E-pasts: andra.rosicka@rpr.gov.lv
Mājas lapa: http://www.esfinanses.lv/rigasregions

KURZEMES
plānošanas
reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs

Inguna Balcere - klientu konsultante
Telefons: 63807276
E-pasts: inguna.balcere@kurzemesregions.lv
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LATGALES
plānošanas
reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs

Andris Kucins - informācijas speciālists
uzņēmējdarbībai)
Telefons: 65423801: + 371 26599050
E-pasts: andris.kucins@latgale.lv

VIDZEMES
plānošanas
reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs

E-pasts: esfondi@vidzeme.lv
Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbinieki:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=888

ZEMGALES
plānošanas
reģiona ES
struktūrfondu
informācijas
centrs

Jelgava
Mairita Pauliņa
Telefons: +63028454
E-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv
Jēkabpils
Natālija Gerasimova
Telefons: 65207419
e-pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv

(ES

fondu

atbalsts

12.6. Seed Forum Latvia
Seed Forums sadarbojas ar korporatīvo konsultāciju uzņēmumiem un privātām investīciju
bankām un pasaules lielākajiem juridiskajiem uzņēmumiem, kas sniedz praktiskus
pakalpojumus investīciju piesaistē un darījumu noformēšanā.
Programmas
nosaukums
Pieteikumu
iesniegšanas
termiņi

Seed Forum Process

Programmas
mērķis

Sagatavot uzņēmumus finanšu investīciju procesam un investīciju
piesaistei, prezentēt uzņēmumu investīciju projektus Seed Forum
investīciju konferencēs, investīciju piesaiste
Strauji augoši (tehnoloģiski) uzņēmumi ar globālas izaugsmes
perspektīvu; uzņēmumi, kas jaunu biznesa projektu attīstībai meklē
finansējumu no ārējiem finanšu investoriem
Kapitāla investīcijas (Baltijas valstīs mEUR 0,05-3,00, Ziemeļvalstīs m
EUR 0,2-5,00, citur mEUR 0,5-20,00)
 Seed Foruma Procesa darba valoda: angļu;
 Dalībai investīciju konferencēs, uzņēmumiem jāiztur vairāklīmeņu
uzņēmumu atlase, saskaņā ar Seed Foruma Procesa kritērijiem;
 SF Procesa mācību semināros obligāti jāpiedalās uzņēmumu
vadītājiem un/vai īpašniekiem.

Finansējuma
saņēmējs
Finansējums
Svarīga
informācija

2 reizes gadā – rudenī un pavasarī. Seed Forum Pitch Training mācību
semināru grafiks: www.seedforum.org/academy
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Kur var saņemt Seed Forum Latvia Foundation
Alberta 9-10, Rīga
informāciju
Tālrunis: +371 295 77777
E-pasts: seedforumlatvia@gmail.com
Mājas lapa: www.seedforum.org; www.seedforum.org/latvia

12.7. Latvijas Universitātes FabLab
Nosaukums

FabLab darbnīca

Kas ir FabLab
darbnīca un
kas var
izmantot?

Atvērta tipa prototipēšanas darbnīca, kur uzņēmēji, izgudrotāji, hobijisti,
praktiski cilvēki, inženieri un ideju autori var materializēt savas idejas
fiziskā objektā. Atvērta tipa prototipēšanas darbnīca nozīmē to, ka tā ir
pieejama visiem gribētājiem un tajā var izgatavot produkta prototipus vai
atsevišķas detaļas izmantojot FabLab pieejamos instrumentus un
materiālus.

Kas
atrodas Šajā brīdī ir pieejamas 2 iekārtas:
FabLab
- 3D printeris – Makerbot replicator 2. Drukas apjoms – 25 x 16 x
darbnīcā?
15 cm. Drukas materiāls – PLA plastika.
Lāzergriezējs – Full Spectrum 5th generation Hobby Laser 45w.
Griešanas un gravēšanas maksimālais izmērs – 50,8 x 30,48 cm.
Materiāli griešanai, gravēšanai – organiskais stikls (PMMA), koks, citi
viegli apstrādājami materiāli, no kuriem neizdalās kaitīgi tvaiki vai nav
ugunsnedroši lāzergriešanai.
Cik
maksā Lai izmantotu FabLab pieejamās iekārtas vispirms ir nepieciešams
iepazīties ar pašu FabLab un to kā lietot iekārtas – no idejas
FabLab
darbnīcā esošo sagatavošanas līdz realizācijai. Šim nolūkam cilvēkiem, kuri ir jauni
FabLab darbnīcā, FabLab organizē 3 stundu ievada kursu jeb pamata
iekārtu
apmācību. Apmācības kurss tiek organizēts vienu reizi mēnesī (sestdienā
izmantošana?
no 10.00 – 13.00). Par tuvāko apmācības kursa datumu jautājiet zvanot
vai rakstot uz e-pastu.
-

Pieteikšanās

Izmantot jebkuru iekārtu ir iespējams katru piektdienu no plkst. 09.00 –
19.00. Lai rezervētu kādu no iekārtām rakstiet uz e-pastu – fablab@lu.lv.
E-pastā norādiet laiku, kad vēlaties izmantot attiecīgo iekārtu, kā arī
nedaudz par to, ko vēlaties darīt.
Pieteikšanās:
FabLab vadītājs: Krišs Līdumnieks
E-pasts: fablab@lu.lv
Tālr. 25651327

12.8. DEMOLA Latvia
Programmas
mērķis

Uzņēmums vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai
savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu
attīstību. Ja rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera
iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību.
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Kas var
pieteikties?
Saite uz plašāku
informāciju

Pieteikties var uzņēmumi, kuri vēlas risināt sev aktuālu problēmu un
Latvijas augstskolu studenti, kuri vēlas pārbaudīt savas spējas šo
problēmu risināšanā.
Informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/piesaki-savusuzdevumus-studentu-komandam-demola-latvia-rudens-sezonai
Oficiālā mājaslapa - http://latvia.demola.net/
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