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Finansējuma apmērs

Ieguldījumi uzņēmuma attīstībā, palielinot uzņēmuma
piedāvātā produkta vai pakalpojuma tirgus vērtību un
piesaistot investīcijas.

•

Aktivitātes mērķis

•

Stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu
vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu
investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot
jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. Atbalsts tiek piešķirts
Latvijā reģistrētiem komersantiem.

Atbalstāmās darbības

•

maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 45 % no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām;
minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam
projektam ir 3 000 000 LVL;
vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai maksimālais
publiskā finansējuma apjoms ir 3 000 000 LVL.

Finansējuma saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo
finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu,
projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām.

Atbalsts tiek piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem šādos veidos:
• ieguldījumi pamatlīdzekļos – iekārtu iegāde, būvniecība
un rekonstrukcija, kas ir saistīta ar jaunas saimnieciskās
darbības uzsākšanu vai esošās darbības paplašināšanu,
produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas
procesa būtisku maiņu;
• nemateriālie ieguldījumi – licenču un patentu iegāde, kas
ir saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošās
darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem
produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Lieliem
komersantiem nemateriālie ieguldījumi ir atbalstāmi ne vairāk
kā 50 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.

Projektu iesniegšana

Ieguldījumiem ir jābūt veiktiem tikai projekta īstenošanas vietā un
tikai finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības veikšanai.

Finansējuma saņemšana

Attiecināmās izmaksas
Projekta ietvaros tiek atbalstītas šādas izmaksas:
• jaunu iekārtu un aprīkojuma iegāde, kas tieši nodrošina
ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesu projekta
īstenošanas nozarē;
• būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, kuras paredzētas
tikai finansējuma saņēmēja ražošanas vajadzībām un, kuras
saskaņā ar Būvju klasifikatoru (CC) tiek klasificētas kā
rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, ielas un ceļi, sliežu
ceļi, vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi, ķīmiskās
rūpniecības uzņēmumu būves, iepriekš neklasificēti smagās
rūpniecības uzņēmumi, bet ne vairāk kā 40 % no projekta
kopējām attiecināmām izmaksām;
• patentu un licenču iegāde.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas
nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa
pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz
elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Projektu īstenošana
Projekts ir jāīsteno trīs gadu laikā no dienas, kad LIAA ir saņēmusi
iesniegumu par projekta īstenošanu vai arī no dienas, kad tiek
noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā
finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu
par projekta norisi savā mājas lapā internetā.

Finansējumu projekta īstenošanas laikā var saņemt šādos veidos:
• kā avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35% no publiskā
finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu,
finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē, iesniedz LIAA
bankas garantiju par avansa summu un būvvaldes akceptētu
būvprojektu tehniskā projekta stadijā (ja nepieciešams);
• kā starpposma maksājumu ne biežāk kā reizi trijos mēnešos,
ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas nepārsniedz
200 000 latu vai biežāk nekā reizi trijos mēnešos, ja starpposma
pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 200 000 latu;
• kā noslēguma maksājumu, kas tiek izmaksāts, pamatojoties
uz LIAA iesniegto projekta noslēguma pārskatu, ko iesniedz
15 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk
kā 2015.gada 1.jūlijā.
LIAA finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu
nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un
iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Aktivitātes ieviešanu nosaka MK 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.200 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti “Augstas pievienotās vērtības investīcijas””.
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