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Inovācijas un MVK konkurētspēja

LPS diskusija, 08.02.2018.



INOVĀCIJU MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA

JAUNAJAM BIZNESA AUTORAM:

Skolēnam;

Studentam;

Jebkuram no mums.

IESPĒJA PIEDALĪTIES LIAA PASĀKUMOS

Apmācībās, semināros, tīklošanās pasākumos, TV konkursos, u.c.

LAI IEGŪTU:

• Motivāciju, savu ideju biznesam, zināšanas, kontaktus.



TEHNOLOĢIJU PĀRNESES PROGRAMMA

Pētniecības organizāciju pētījumu komercializācija;

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

Eksperimentālā izstrāde, tai skaitā, prototipu izgatavošana;

Rūpnieciskie pētījumi;

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte.

Inovāciju vaučeri:

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde (t.sk.tehniski ekonomiskā 

priekšizpēte un eksperimentālā izstrāde);

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

Jaunu produktu vai tehnoloģiju sertificēšanas pakalpojumi.



JAUNU PRODUKTU IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ

Kopējais publiskais finansējums II kārtā - 34,1 milj. EUR, 
projektam MIN 500 000 EUR, MAX 4 milj.

Atbalsta intensitāte: 35%-45% 

Atbalstāmās darbības:
Atbalsts pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai 
un testēšanai reālā ražošanas vidē RIS3 jomās. 

Atbalsta saņēmēji:
Sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, kuri definē 
prasības jaunajai iekārtai, izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam 
ražo produktus Latvijā.
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JAUNU PRODUKTU IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ 

II

1.2.1.4.pasākums «Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā»

• Pirms projekta iesniegšanas:

• Pētniecības un attīstības darbi 

• Prasības eksperimentālajai tehnoloģijai (tehniskā specifikācija)

• Apgrozījums, pašu kapitāls

• Bankas garantija 

• Projekta īstenošana:

• Eksperimentālās tehnoloģijas uzstādīšana, testēšana (līdz 2 mēnešiem)

• Jauna produktu radīšana un ieviešana ražošanā

• Intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšana uz tiem eksperimentālās 

tehnoloģijas unikālajiem elementiem, kas tiek izgatavoti konkrētā 

projekta vajadzībām

• Pēc projekta īstenošanas beigām (pēcuzraudzības periods):

• Turpinās eksperimentālās tehnoloģijas testēšana

• Pēcuzraudzības periodā (3-5 gadi) jāsaglabā darba vietas, jāveic P&A 

darbi, saimnieciskā darbība



BIZNESA INKUBATORI

14 Reģionālie biznesa inkubatori (RBI)

1 Radošo industriju inkubators (RII)

Darbības teritorijas
Kopējais ES fondu finansējums:
RBI 25,76 milj. EUR
RII 7,05 milj. EUR

Inkubācijas mērķa grupa:
1. Fiziskas personas (biznesa ideju autori),

kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko

darbību;

2. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti

(izņemot tos, kuri darbojas

neatbalstāmajās nozarēs) un kas darbojas

radošo industriju nozarē (atbilst

kritērijiem par atbilstošu darbības nozari).



STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA

Kopējais publiskais finansējums 60,9 milj. EUR

Atbalstāmās darbības un izmaksas:
✓ Nacionālie stendi
✓ Komersantu individuālās izstādes, konferences, semināri
✓ Tirdzniecībasmisijas un amatpersonu vizītes
✓ Ražotņu un produktu sertificēšana
✓ LIAA ārvalstu pārstāvniecību konsultācijas
✓ Ceļa (transporta) izdevumi, bagāža

Atbalsta saņēmēji:
✓ Komersanti un kooperatīvās sabiedrības
✓ Zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi
✓ Biedrības un nodibinājumi
✓ Pašvaldības un plānošanas reģioni
✓ Ostu pārvaldes

Svarīgi!

Maksājuma pieprasījumi LIAA tiks pieņemti līdz 2018.
gada 2. maijam (ieskaitot) par darbībām, kas veiktas līdz
2018. gada 30. aprīlim (ieskaitot).



3.1.1.5 pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un 

infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" II atlases kārta

• EM ir ierosinājusi veikt finansējuma pārdali

• II atlases kārta plānota līdzvērtīga I atlases kārtai

• Iespējams attīstīt gan individuālu projektu, gan industriālo parku

• Papildus noteikts atbalst RIS3 nozarei – Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas

• Nepieciešams EK saskaņojums
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FINANŠU INSTRUMENTI

idejas 
attīstība

darbības
uzsākšana

agrīnā 
izaugsme

stabila
izaugsme

paplašināšanās
izaugsme

Uzņēmuma attīstības stadija
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s
Z
e

m
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Uzņēmējs, ģimene, draugi

Riska kapitāla fondi:

agrīnās attīstības stadijas investīcijas

Starta un mikro kredīti

Privātie investori

(biznesa eņģeļi u.c.)

Banku finansējumu papildinošie:

kredīta garantijas, paralēlie aizdevumi

Komercbankas 

(kredīti, līzings, faktorings)

Aizdevumi MVU, lauksaimniekiem 



#likumagrozījumi

KONVERTĒJAMAIS
AIZDEVUMS

DAĻU EMISIJAS
UZCENOJUMS

INVESTĪCIJAS JAUNUZŅĒMUMĀ

12 24 MĒNEŠI 

12 24 MĒN. ATBALSTA 

PERIODS > 150 k EUR

SAISTĪTĀ PERSONA* 

*atkārtotu ieguldījumu 
gadījumā

DAĻU ATSAVINĀŠANA

*PIEĻAUJAMA



#likumagrozījumi

KVALIFICĒTS RISKA KAPITĀLA INVESTORS

FONDS VAI FONDA 
PĀRVALDNIEKS

30 000 EUR <200 000 EUR

20 30 PROCENTI 

AKSELERATORS

3 PROGR. 3 GADOS 

10 x 15 000 EUR

15 PROCENTI 

BIZNESA EŅĢELIS

TĪKLA BIEDRS

ATBALSTA PROGRAMMA 
ES/EEZ 

2 INV.  60 000 EUR 

>15 000 EUR

30 PROCENTI 



Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

