ĀRĒJO TIRGU APGŪŠANA – ĀRĒJAIS MĀRKETINGS
Uz atbalstu var pretendēt

Finansējums

•
•

komersanti
biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai
uzņēmumi

•

pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no
2015.gada 1.augusta līdz 2015.gada 30.septembrim
– 1 386 399.80 EUR

•

nodibinājumi, kuru dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci
komersanti vai uzņēmumi

•

maksimālais finansējuma apjoms vienam iesniedzējam (saskaņā ar
de minimis nosacījumiem) – 200 000 EUR trīs gados

•

kooperatīvās sabiedrības, kurās apvienojušies vismaz trīs komesanti
vai uzņēmumi

•

•

publiskās personas vai to iestādes (tai skaitā atvasinātās publiskās
personas, kas darbojas NACE 2.red. M sadaļas „Profesionālie,
zinātniskie un tehniskie pakalpojumi” 72.nodaļā „Zinātniskās
pētniecības darbs” un P sadaļas „Izglītība” 85.4.nodaļā „Augstākā
izglītība”)

kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no
projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā
apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu
reģistrā, Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Komercreģistrā
mazāk nekā trīs gadus, iesniegtā projekta kopējās maksimāli
attiecināmās izmaksas ir 5692 EUR vai 30 % no projekta iesniedzēja
konsolidētā apgrozījuma (ja tas ir lielāks par 5692 EUR)

•

pašvaldības, ja aktivitāte veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa
attīstību
ostu pārvaldes
zemnieku un zvejnieku saimniecības

•

maksimālā pieļaujamā finansējuma intensitāte:
• 70 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai
starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros),
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās, individuālās vizītēs
ārvalstīs, kā arī ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai

•
•

• 90 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai
starptautiskās izstādēs, konferencēs (semināros),
tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs, kā arī ražotņu un
produktu atbilstības novērtēšanai (individuālajām vizītēm
pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 70 %) finansējuma
saņēmējiem, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. A sadaļas
"Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 3.
nodaļai "Zivsaimniecība", C sadaļas "Apstrādes rūpniecība"
10.1. nodaļai "Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un
konservēšana", 10.2. nodaļai "Zivju, vēžveidīgo un
mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana" vai 10.5.nodaļai
"Piena produktu ražošana”

Atbalsts paredzēts
•

dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs (izmantojot ekspozīcijas
laukumu)

•

dalībai konferencēs (semināros) ārvalstīs, kurās tiek sniegta
prezentācija par projekta iesniedzēja ražotajām precēm un
pakalpojumiem

•

komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku un zvejnieku
saimniecību dalībai biedrību vai nodibinājumu* vai LIAA
organizētajās:
• tirdzniecības misijās (tai skaitā LIAA organizētai dalībai augstu
Latvijas valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs**)

• 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
biedrību organizētām konferencēm (semināriem) Latvijā par
eksporta jautājumiem

• kontaktbiržās

• 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
biedrību organizētām starptautiskām konferencēm Latvijā
(semināriem, kongresiem, meistarklasēm, forumiem,
kopsapulcēm, konkursiem u.c.)

• individuālās vizītēs pie potenciālajiem partneriem mērķa tirgos
ārvalstīs
•

•

•

komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku un zvejnieku
saimniecību ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai, kas
apliecina, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona
atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām (netiek izmaksāts
atbalsts atbilstības novērtēšanai, kura nav obligāts priekšnosacījums
produktu tirdzniecībai ārvalstu tirgos)
konferenču (semināru) par eksporta jautājumiem organizēšanai
Latvijā, ja tos organizē biedrība* (vienai biedrībai ne biežāk kā divas
reizes gadā)
starptautisku konferenču organizēšanai Latvijā (semināru, kongresu,
meistarklašu, forumu, kopsapulču, konkursu u.c.), ko organizē
biedrība* (vienai biedrībai ne biežāk kā vienu reizi gadā)

* Biedrība vai nodibinājums, kura Latvijā reģistrēto biedru, dibinātāju vai
dibinātāju biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā
gadā ir pārsniedzis 71 143 590 EUR un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas
** Atbalstu dalībai Latvijas valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs var saņemt arī
biedrības, nodibinājumi, publiskās personas vai to iestādes, pašvaldības un ostu
pārvaldes

Neatbalstāmās nozares
Neatbalstāmās nozares ir lauksaimniecības produktu ražošanas
nozare (ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro
ražošanu), ogļu rūpniecība, tabakas izstrādājumu ražošana,
tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumu nozare un
azartspēļu nozare

Projektu iesniegšana un vērtēšana
•

projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 2015.gada
30.septembrim (ieskaitot)

•

projekta īstenošana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2015.gada
31.decembrim un 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas jāiesniedz LIAA projekta noslēguma pārskats

•

projektu savstarpējā salīdzināšana notiek viena kalendārā mēneša ietvaros

•

viens projekta iesniedzējs vai tā saistīto personu grupa viena
kalendāra mēneša ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta
iesniegumu ar neierobežotu skaitu atbalstāmo darbību

•

lēmumu LIAA pieņem viena mēneša laikā pēc tā kalendāra mēneša
beigām, kurā ir iesniegts projekta iesniegums

Prasības projekta īstenošanas laikā
•

publicitātes (vizuālās identitātes) prasības (informācija mājas lapā,
plāksne ar ERAF emblēmu, ES emblēmu un saukli „Ieguldījums
Tavā nākotnē” u.c. projekta iesniegumā norādītās darbības

•

atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu
ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite (uz darījumus un
maksājumus attaisnojošajiem dokumentiem jānorāda
grāmatojumi EUR pēc Latvijas Bankas kursa kontu debetā un kredītā)

•

visu ar projektu saistīto maksājumu veikšana bezskaidras naudas
norēķinu veidā
visu ar projektu saistīto maksājumu veikšana, izmantojot atsevišķu
projekta īstenošanai atvērtu norēķinu kontu bankā

•
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Attiecināmās izmaksas
Dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs (semināros), tirdzniecības
misijās, kontaktbiržās, individuālās vizītēs pie partneriem ārvalstīs:
•

pasākuma organizatora noteiktā
• reģistrācija maksa
• dalības maksa starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā,
tirdzniecības misijā vai individuālā vizītē pie partneriem
(Eiropas Savienības valstīs un Neatkarīgo Valstu
Sadraudzības valstīs ne vairāk kā 3 500 EUR un ārpus
Eiropas Savienības un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības
valstīm ne vairāk kā 5 000 EUR vienai atbalstāmajai darbībai
vienam finansējuma saņēmējam), dalībai semināros
(konferencēs) - ne vairāk kā 1423 EUR
• maksa par informācijas izvietošanu katalogā
• nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas
laukumu (komersantam, zemnieku un zvejnieku
saimniecībai ne vairāk kā 9 249 EUR vienai izstādei vai
konferencei (semināram), pārējiem ne vairāk kā 18 497 EUR
vienai izstādei vai konferencei (semināram))

•

komandējuma izmaksas ne vairāk kā pieciem darbiniekiem:
• dienas nauda
• izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)**
• ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas**
• izmaksas, kas saistītas ar transportu, tai skaitā autotransporta
nomu
• bagāžas, tai skaitā eksponātu, mārketinga materiālu
transportēšanas izdevumi
• darbinieku komandējuma apdrošināšanas izmaksas un
vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas

•

tulka sniegto pakalpojumu izmaksas (ne vairāk kā 400 EUR
dienā (mutiskā tulkošana) un ne vairāk kā 1200 EUR (rakstiskā
tulkošana))

•

projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja
projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem
aktiem nodokļu politikas jomā

** Tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām
pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties.

Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (ne vairāk kā
25 000 EUR vienam projekta iesniedzējam gadā):
•

•

neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes
pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais
produkts, process, pakalpojumus vai persona atbilst
ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām
ārvalstu potenciālo sadarbības partneru veikto Latvijas
komersantu, kooperatīvo sabiedrību, zemnieku un zvejnieku
saimniecību ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas

•

sertificēšanas centru, testēšanas laboratoriju pakalpojumu apmaksa

•

ražotnes un katra produkta atzīšanas izmaksas (nodeva
par dokumentiem)

•

dokumentu tulkošanas pakalpojumu izmaksas (ne vairāk
kā 1 200 EUR)

Semināra (konferences) par eksporta jautājumiem organizēšanai
Latvijā:
• nomas maksa par konferenču telpu īri un tehnisko aprīkojumu
(audiovizuālās iekārtas) (līdz 3 558 EUR vienai konferencei
(semināram))
• mārketinga pasākumu izmaksas (līdz 1 423 EUR vienai konferencei
(semināram))
Starptautisku konferenču Latvijā organizēšanai (ne vairāk kā 60 000 EUR
par vienas konferences organizēšanu):
• nomas maksa par starptautiskās konferences norisei nepieciešamo
telpu īri un tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas)
•

ēdināšanas izdevumi starptautiskās konferences dalībniekiem
konferences laikā (ne vairāk kā 20 EUR uz vienu personu vienas
ēdienreizes laikā)

•

dalībai starptautiskajā konferencē pieaicināto lektoru honorāri,
viņu transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis
projekta iesniedzējs (ne vairāk kā 996 EUR dienā vienam
lektoram, un ne vairāk kā 4 diennaktis)

•

starptautiskās konferences tulkošanas izdevumi un tā
nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma izdevumi

•

starptautiskās konferences atpazīstamības nodrošināšanai
pieaicināto ārvalstu publisko saziņas līdzekļu pārstāvju honorāri,
viņu transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis
projekta iesniedzējs (ne vairāk kā 500 EUR dienā vienam
publisko saziņas līdzekļu pārstāvim, un ne ilgāk kā 4 diennaktis)

•

projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja
projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem
nodokļu politikas jomā

Programmu regulējošie Ministru
kabineta noteikumi
Programma tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.g.17.jūnija
noteikumiem Nr. 582 „Noteikumi par darbības programmas
“Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes
“Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām
kārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.582).

Kur var saņemt informāciju?
Informācija par programmu
ir pieejama LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi
Sekojiet LIAA jaunumiem Twitter: @LIAALatvija
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā
Pērses ielā 2 (1.stāvā), Rīgā, tālrunis: 67039499,
e-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv

