Ceļu uz "Ideju kausa" finālu turpinās 109 jaunie uzņēmēji
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Pasākumi

Šogad Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā konkursā “Ideju kauss” tika saņemtas 217 idejas, no kurām
109 tika izvirzītas otrajai kārtai. Biznesa ideju autori jau 26. septembrī uzsāks sešu nedēļu mācību ciklu pieredzējušu pasniedzēju
vadībā, lai turpinātu attīstīt savu biznesa ideju.

 “Gandrīz puse jeb 48 no konkursa otrajai kārtai izvirzītajām biznesa idejām ir saistītas ar informācijas tehnoloģiju jomu, kas
saskan ar LIAA stratēģiju arvien lielāku uzsvaru likt uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu attīstību,”

uzsver LIAA Inovāciju motivācijas programmas vadītāja Sarmīte Karlsone.
Savukārt 11 biznesa idejas ir saistītas ar pārtikas ražošanu un ēdināšanas pakalpojumiem, bet trešā populārākā kategorija ar 9
biznesa idejām ir izklaide un atpūta. Vēl otrajai kārtai tika izvirzītas biznesa idejas, kuras saistītas ar dažādu iekārtu ražošanu,
lauksaimniecību, transportu, apģērbu un tekstila izstrādājumu ražošanu, izglītību, vides risinājumiem un citām jomām.
Otrajai kārtai izvirzīto biznesa ideju autori sešās tiešsaistes nodarbībās apgūs uzņēmējdarbībā nepieciešamās zināšanas finanšu
plānošanā, prezentācijas prasmēs, satura mārketingā, biznesa ideju novērtēšanā un mārketinga tendencēs. Pēc apmācību cikla
noslēguma konkursa otrās kārtas dalībnieki prezentēs savas biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Tā tiks atlasītas 12 labākās idejas,
kuru autori sacentīsies par naudas balvām biznesa uzsākšanai. Trešās perspektīvākās idejas autori iegūs 3000 eiro, otrās – 5000
eiro, bet pirmās vietas laureāts saņems 7000 eiro naudas balvu, ko nodrošina LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).
Konkursa “Ideju kauss” fināls norisināsies 27. novembrī.
Konkursā “Ideju kauss” otrajai kārtai izvirzīto ideju sadalījums pa nozarēm:
Informācijas tehnoloģijas – 48; pārtika, uzturs un ēdināšana – 11; izklaide un atpūta – 9; izglītība un zinātne – 7; nestandarta
iekārtas – 7; apģērbs un tekstils – 7; vide – 4; transports – 3; pakalpojumi – 3; lauksaimniecība – 3; veselība un sociālā aprūpe – 2;
celtniecība – 2; sports – 2, māksla un dizains – 1.
Vienlaikus konkursa “Ideju kauss” 109 dalībniekiem, kuri ir iekļuvuši konkursa otrajā kārtā, ir iespēja pieteikties programmai “Rīgas
drosmes grants”. Tā piedāvās finansiālu atbalstu 2 tūkstošu eiro apmērā 25 biznesa ideju autoriem un nodrošinās sadarbību ar
kādu no 7 Rīgā esošo augstskolu biznesa inkubatoriem.
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