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Latvijas Pašvaldību savienība ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas 
izstrādāto darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P & A” 
1.2.1.3. pasākuma “Inovācijas vaučeri MVK” īstenošanas noteikumus un 
kritērijus. LPS izsaka šādus iebildumus.   
1. Tā kā tiek saglabāts nosacījums, ka atbalsta pretendenti ir tikai mikro 
vai MVK, un, ņemot vērā, ka šīs kategorijas uzņēmumiem lielākoties ir 
ierobežotas iespējas novirzīt finansējumu P & A aktivitāšu īstenošanai, tad 
kvalitātes kritēriji, kas ierobežo pretendentu potenciālu kvalificēties atbalsta 
saņemšanai, būtu jāsamazina.  
Iesakām pārveidot kvalitātes kritēriju nr. 4, kur maksimālo punktu skaitu 
iegūtu projekts, kam ir apliecinājums, ka pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas ir nostiprinātas jaunā produkta vai tehnoloģijas rūpnieciskā 
īpašuma tiesības, par kuru iesniegts projekts. Attiecīgi zemāks punktu skaits 
būtu projektam, kuram būtu apliecinājums, ka ir plānoti pētījumi un tālāk tiek 
plānots, ka šie rezultāti būs par pamatu jaunam produktam vai tehnoloģijai.  
2. Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka saglabājas risks saistībā ar pašu 
līdzfinansējumu mikro un MVK projektos, lai arī maksimālā atbalsta 
intensitāte ir 60%. Jāņem vērā, ka 86,2% no visiem MVK ir mikrouzņēmumi, 
kuriem lielākoties nav pieejami brīvi finanšu līdzekļi investēšanai P & A un 
inovācijas darbībās, kas cita starpā saistītas ar augstu projekta sekmīgas 
īstenošanas izdošanās risku. 
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