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!! Pirms sākam apgūt nākošā plānošanas perioda naudu, vēl ir jāapgūst 
esošā 2007.-2013.gada finansējums!  

 

• 2.1.2.2.4.apakšaktivitāte «MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības 
programma" (projektu iesniegšana katru mēnesi) 

- atbalsts inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, tehnoloģiju pārnesei un 
konkurētspejas stiprināšanai 

- joprojām pieejams ERAF finansējums 2,91milj. EUR apmērā 

- finansējuma apjoms vienam finansējuma saņēmējam ir 14 228,72 EUR (inovāciju      
vaučeri) 

 

•  2.1.2.4.aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas»  
    (projektu iesniegumu pieņemšana 4.kārtā līdz š.g. 11.aprīlim) 

- pieejamais finansējums 42,42 milj. EUR.  

- atbalsts ieguldījumiem zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos – finansējums 
ieguldījumiem pamatlīdzekļos (ražošanas iekārtās), kas palīdz uzņēmumam 
modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. 
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• 2.2.1.4.2.aktivitāte „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu 

konkurētspējas uzlabošanai”  
- mezanīna (augsta riska)  aizdevumi 

- joprojām pieejams ERAF finansējums 12,54 milj. EUR apmērā;  

 

• 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings” - (atlases kārtas katru mēnesi) 

- atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs 

- katrai atlases kārtai pieejamais ERAF finansējums – 711 436 EUR 
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• 2.3.2.2.2.apakšaktivitāte «Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai 
rekonstrukcijai"  (martā tiks izsludināta 2.atlases kārta) 

- pieejamais ERAF finansējums sastāda 9,95 MEUR 

 

• trīs jauni riska kapitāla fondi (ERAF finansējums 29,04 milj. EUR): 

- ZGI Capital  

Sēklas, uzsākšanas un izaugsmes kapitāla investīcijas http://www.zgi.lv/ 

 

- EXPANSION Capital  

priekšroku dod projektiem un uzņēmumiem, kas orientēti uz eksportu, nav atkarīgi 
no iekšzemes patēriņa kuros saskatāms augstas izaugsmes potenciāls. 
http://excap.lv/lv/ 

 

- FlyCap  

Fonda fokuss ir jau nodibināti uzņēmumi, kuriem ir ieņēmumi un pelnītspējīgs 
biznesa modelis    http://www.flycap.lv/ 
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• Kohēzijas politikas fondu ieviešanai (ERAF, KF un 

ESF) kopumā pieejami 4,4 miljd. EUR 

• Izvēlēti astoņi prioritārie ieguldījumu virzieni 

atbilstoši ES fondu regulu piedāvājumam  

• Ieguldījumi koncentrēti stratēģijas «Eiropa 2020» 

mērķu sasniegšanai 

• Ieguldījumi balstīti uz NAP 2020 un citām ilgtermiņa 

un vidēja termiņa attīstības stratēģijām 
 

ES fondu ieguldījumi 2014 – 2020.gadā 
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Prioritārie ieguldījuma virzieni 

14 - 20 
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• Fokuss uz «Eiropa 2020» – gudra, ilgtspējīga un 

iekļaujoša izaugsme  

• Reformas un stratēģija pirms finansējuma  

• Fokusēšanās uz finansējuma «kritisko masu» 

• Orientācija uz rezultātu  

• Līdzšinējās pieredzes izvērtēšana, veidojot jaunus 

atbalsta pasākumus 

• Pāreja no grantiem uz finanšu instrumentiem 

• Fokuss: Viedās specializācijas stratēģijas (VSS)  
 

2007-2013 vs 2014-2020: konceptuālās izmaiņas 
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• KP fondu investīcijas tiks balstītas uz VSS ietvarā izvirzīto mērķi:  

Palielināt inovāciju kapacitāti, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu 

tautsaimniecībā 

• Lielākais uzsvars tiek likts uz atbalstu ekonomikas transformācijai: 

- Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības 

nozarēs; 

- Attīstīt nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un 

pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību; 

- Attīstīt nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu 

tautsaimniecības transformācijā. 

• Konceptuāli jauna kompleksa stratēģija, kas ietver un paredz sabalansētu un 

papildinošu atbalsta instrumentu kopumu, veicinot ne tikai tehnoloģisko 

inovāciju, bet arī netehnoloģisko inovāciju attīstību. 

• Tādējādi tiks nodrošināta investīciju efektivitāte un savstarpēja papildinātība 

inovāciju, P&A, MVK atbalsta, IKT, izglītības un resursu ilgtspējas jomās. 

 

 

 

Viedās specializācijas stratēģija 
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MVK konkurētspēja: 

• sabalansētas tautsaimniecības nodrošināšana, veicinot 

tirgojamo nozaru attīstību un produktivitāti 

• uzņēmējdarbības vides uzlabošana un pieejas finansējumam 

nodrošināšana ar mērķi atbalstīt produktīvās investīcijas 

• eksporta apjoma pieauguma veicināšana 

Mērķis: MVK konkurētspējas paaugstināšana 

• Sekmējot produktu ar augstu pievienotu vērtību, t.i. 

zinātņietilpīgu produktu izstrādi un ieviešanu dzīvē (kritiski 

svarīgi uzlabot zinātnes sektora sadarbību ar uzņēmējdarbības 

sektoru) 

 

Izaicinājumi   
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Finanšu instrumenti 

• Finansējuma pieejamības nodrošināšana komersantiem 
dažādās attīstības stadijās, tai skaitā veicinot pieeju 
finansējumam dzīvotspējīgu komersantu izveidei, darbības 
uzsākšanai un izaugsmei 

 

MIKROKREDĪTI, MEZANĪNA AIZDEVUMI, AIZDEVUMI, 
PIRMSSĒKLAS UN SĒKLAS FINANSĒJUMS, GARANTIJAS, RIKSA 
KAPITĀLS  

 

Pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumi biznesa 
inkubatoros, iekļaujot  materiāltehniskās bāzes attīstīšanu, tai 
skaitā radošo industriju komersantiem, radošā inkubatora 
infrastruktūras attītīšana. 
 

Galvenie indikatīvie uzņēmējdarbības atbalsta 

virzieni (1) 



2014.03.17. 11 

Eksporta veicināšanas pasākumi 
 

• atbalsts klasteru attīstībai, tai skaitā, nodrošinot klasteros iesaistīto 
MVK nodarbinātos ar darba tirgus prasībām atbilstošām zināšanām, 
prasmēm un iemaņām. 

• atbalsts ārējo tirgu apguvei, eksportspējas stiprināšanai, ĀTI 
piesaistei un Latvijas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, tai 
skaitā ārējā mārketinga pasākumu īstenošanai, preču un 
pakalpojumu eksporta veicināšanai produkta vai komersantu 
akreditācijai, sertifikācijai, reģistrācijai, tai skaitā radošajās 
industrijās, MICE* pasākumu piesaistei, pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai un nišu pakalpojumu attīstībai 

 

*kopīgs apzīmējums vairākiem darījumu tūrisma veidiem, no „Meeting, Incentive travel, 
Conferences, Exhibitions” 

 

 

 

Galvenie indikatīvie uzņēmējdarbības atbalsta 

virzieni (2) 
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Atbalsts apstrādes rūpniecības infrastruktūras attīstībai 
(ražošanas telpas) 
 

Apstrādes rūpniecības komersantu nodrošināšana ar to vajadzībām 
atbilstošu infrastruktūru, t.sk. ar atbilstošu telpu nodrošināšanu, tādējādi 
atvieglojot komersantu darbības paplašināšanu. 

 

Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām (atbalsts caur 
pašvaldībām) 
 

Atbalsts industriālo pieslēgumu teritoriju un telpu infrastruktūras 
izbūvei vai rekonstrukcijai, sakārtojot un attīstot ekonomiskajām 
aktivitātēm nepieciešamo privāto infrastruktūru un veicinot apstrādes 
rūpniecības nozares attīstību. 

Galvenie indikatīvie uzņēmējdarbības atbalsta 

virzieni (3) 
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• atbalsts pētījumu izstrādei atbilstoši privātā sektora vajadzībām 

(Kompetenču centri, komercpētījumu programma) 

• atbalsts jaunu produktu, pakalpojumu, tehnoloģiju un procesu 

izstrādei un ieviešanai ražošanā, tai skaitā inovācijas vaučeri MVK; 

• atbalsts  tehnoloģiju pārneses pakalpojumu nodrošināšanai vienotas 

tehnoloģiju pārneses sistēmas ietvaros, tai skaitā jaunradītā 

intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licenču un sertifikātu 

sagatavošanai un iesniegšanai, pētniecības rezultātu ar 

komercializācijas potenciālu sagatavošanai licencēšanai, tīklošanās 

iespēju radīšanai izglītības un zinātniskajām institūcijām, studentiem 

un uzņēmējiem inovatīvu starpnozaru produktu un pakalpojumu 

izstrādei, testēšanai   un ieviešanai tirgū. 

• atbalsts inovācijas motivācijai (motivāciju programma) 

Atbalsta virzieni, kas saistīti ar pētniecības, 

tehnoloģiju attīstību un inovāciju jomu: 
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Tehnoloģiju inkubatori (sēklas finansējums) 

 

• atbalsts tehnoloģiju inkubatoru ietvaros tādu jaunu komersantu 
izveidei, kas vērsti uz inovāciju un tehnoloģiju attīstību ar augstu 
izaugsmes un eksporta potenciālu, izveidei un tehnoloģiski intensīvu 
ideju dzīvotspējas veicināšanai vērsts uz šādu mērķu sasniegšanu: 

- panākt jaunu, uz inovāciju un tehnoloģiju attīstību ar augstu 
izaugsmes un eksporta potenciālu vērstu, ātri augošu komersantu 
izveidi; 

- nodrošināt augstāko izglītības iestāžu studentiem iespējas 
iesaistīties saimnieciskajā darbībā; 

- nodrošināt finansējuma pieejamību visās komersantu izaugsmes 
stadijās; 

- piesaistīt privāto finansējumu agrīnam riska kapitālam.  

 

Atbalsta virzieni, kas saistīti ar pētniecības, 

tehnoloģiju attīstību un inovāciju jomu: 



2014.03.17. 15 

Kad būs pieejams finansējums? 

15 

Ātrāk uzsākamie SAM 
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