FINANŠU ATBALSTA VEIDI
LIAA Biznesa inkubatoru programmas ietvaros inkubācijas dalībnieki var saņemt biznesa attīstībai
nepieciešamo finansiālu atbalstu.

Finansiālais atbalsts pieejams divos veidos:

LĪDZFINANSĒTI PAKALPOJUMI

GRANTI

Izskatīšanas /
apstiprināšanas
termiņš

Īstenošanas
process

Tehniskā
speci kācija

LĪDZFINANSĒTI 1x ceturksnī
PAKALPOJUMI (IZŅĒMUMI telpu noma,
grāmatvedība,
izstādes jebkurā laikā)

10 darba dienas
+ 1-3 mēneši
(cenu aptauja vai
iepirkuma
procedūra)

Pēc cenu
aptaujas vai
iepirkuma,
atbilstoši
līgumam

GRANTI

10 darba dienas
(pieteikuma
apstiprināšana)

Klientam
jārealizē 2
gadu laikā

Pieteikšana

Jebkurā laikā

+15
darba dienas
(maksājuma
pieprasījums)

Iesakām izmantot pakalpojumu līdzfinansējuma procedūru:
· ja nav iespējams 100% Gala labuma guvējam pašam
priekšfinansēt pakalpojumu,
· ja nav svarīgs Izpildītājs, nav pieredzes un zināšanu konkrēta
pakalpojuma izpildē, tāpēc nepieciešams, lai LIAA veic iepirkumu,
· ja termiņi ir mazsvarīgi,
· ja pakalpojuma izmaksas ir lielākas par granta ierobežojumu,
· ja apgūti visi (12) granti.
[1] Grants pakalpojumu līdzfinansēšanai līdz 10 000 EUR
Grants aprīkojuma/izejvielu līdzfinansēšanai līdz 5 000 EUR

Izpildītājs

Finansējums

Apmērs

Līdz iepirkuma
uzsākšanai drīkst
veikt labojumus,
pēc tam nav
iespējams veikt
izmaiņas

Nodrošina
LIAA
atbilstoši
iepirkuma
rezultātiem

Tiek slēgts 3-pusējs līgums Max EUR
(50% līdz nansē LIAA, 50% 200 000
klients)

Ir pieļaujamas
nelielas izmaiņas

Pēc
100% uzņēmuma
12 granti
priekšizpētes priekš nansējums, LIAA veic gadā [1]
1 izpildītājs apmaksu pēc pilnīgas
izpildes - 50% aprīkojumu,
pakalpojumu iegādei; 30%
izejmateriālu iegādei

Iesakām izmantot grantu:
· ja pakalpojuma izpildes gaitā iespējamas izmaiņas,
· ja ir zināms konkrēts izpildītājs, ar ko vēlas sadarboties,
· ja IR svarīgi termiņi,
· ja nav iespējams noslēgt trīspusēju līgumu ar izpildītāju ar LIAA
izvirzītajiem nosacījumiem,
· ja nepieciešams līdzfinansējums izejmateriāliem vai iekārtām.

KAS TIEK ATTIECINĀTS?
Projekta ietvaros ir attiecināmas izmaksas par dažādu pakalpojumu līdzfinansēšanu vai pakalpojuma granta
veidā, kuru mērķis ir veicināt gala labuma guvēja un/vai tā produktu attīstību un pārdošanas veicināšanu:

LĪDZFINANSĒTI PAKALPOJUMI
50%
MAX EUR 200 000

Grāmatvedība
Telpu noma
Mārketings
Dizains
LV izstādes
Testa partija/prototips
Sertificēšana
IT pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi
Izejmateriāli
Aprīkojums
Iekārtas
Citi specifiski pakalpojumi

GRANTI
50%

PAKALPOJUMIEM EUR 10 000
APRĪKOJUMS/IZEJVIELAS EUR 5 000

30%

NAV ATBALSTĀMS:

Transporta līdzekļi

Biroja tehnika/aprīkojums
atbalsta funkcijām

Būvdarbi
/remontdarbi

Iekārtas / aprīkojums paredzēts nomai

Degviela

Lietotas iekārtas / aprīkojums

Naktsmītnes / avio
/ citas transporta
biļetes

Apdrošināšana, valsts
nodevas un komisijas maksas

Darbinieki
Kancelejas
/saimniecības
preces/ mazvērtīgais
inventārs
Mēbeles/interjera
priekšmeti /sadzīves
tehnika
Akadēmiskā izglītība

Ārpakalpojums tiem, kas
neražo fizisku produktu
Pārtikas produkti ēdināšanas
uzņēmumiem
Preces/pakalpojumi, kas nav
tieši saitīti ar saimniecisko
darbību (INK pietiekumu)
Atbalsts neapstiprinātām
biznesa idejām

