LIAA atbalstīs 262 biznesa idejas un 10 jaunos uzņēmumus
Publicēts: 27.08.2021.

Šoruden Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pirmsinkubācijas programmā 262 jaunie biznesa ideju autori varēs uzsākt
savas idejas, produkta vai pakalpojuma attīstīšanu kādā no 12 LIAA biznesa inkubatoriem. Tāpat jaunajiem un jau ražojošajiem
uzņēmējiem būs iespēja piedalīties konkursā, lai kļūtu par kādu no 10 jaunajiem Radošo industriju inkubatora inkubācijas
programmas dalībniekiem.

 LIAA Radošo industriju inkubatora vadītāja Karine Kalniņa uzsver: “Šī gada pavasarī aktivitāte pirmsinkubācijas programmas
uzņemšanā bija ļoti augsta gan reģionālajos inkubatoros, gan Radošo industriju inkubatorā. Mūsu inkubatorā pieteicās 91
biznesa idejas autors, no kuriem 19 dalībnieki uzsāka mācības pirmsinkubācijā. Dalībnieki aktīvi iesaistās mācību procesā.
Nesen veiktajās intervijās, uzņēmuma “Binoklis”, kuri nodarbojas ar teātra un operas izrāžu izplatīšanu pārstāvis Reinis Kalviņš
noradīja, ka tam jau ir pirmie sadarbības pieteikumi no teātriem. Katra ideja pirmsinkubācijas programmas PINK skolā ir savā
izstrādes stadijā, taču visi programmas dalībnieki seko mācību procesam un aktīvi strādā ar savu biznesa ideju.”

 Daloties pieredzē par aizvadīto laiku inkubatorā, uzņēmuma “Binoklis” idejas autors R. Kalviņš, uzsver, ka uzņēmuma
izstrādātais pakalpojums “Glimpse” nodrošinās teātra un operas izrāžu izplatīšanu stereotipiskā Virtuālās Realitātes (VR)
formātā. Šis pakalpojums nodrošinās iespēju noskatīties labākās Eiropas teātra un operas izrādes ierakstā vai tiešsaistē.
“Mums ir patiess prieks piedalīties pirmsinkubācijas programmā. Iekļūšana programmā kalpo kā novērtējums, ka biznesa idejai
ir potenciāls, un dod pārdomātu ceļa karti, kā virzīties uz priekšu. Neatsverams ieguvums ir iespēja apspriest ideju ar
pieredzējušiem konsultantiem, kuri jau piedalījušies daudzu uzņēmumu attīstībā. Tas dod iespēju izvairīties no biežāk
pieļautajām kļūdām un gūt plašāku skata punktu uz potenciālajām iespējām. Es ieteiktu pirmsinkubācijai pieteikties agrīnā
idejas stadijā, nebaidoties, ka ideja ir pārāk zaļa, jo programmas laikā veiktie uzdevumi palīdzēs strauji virzīties uz priekšu un
atklāt citu idejas šķautni, kurai, iespējams, pat ir lielāks tirgus potenciāls,” tā R. Kalviņš.

Pirmsinkubācijas programma piemērota ideju autoriem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu. Pretendentam
jābūt biznesa idejai, vēlmei mācīties un piedalīties tiešsaistes apmācībās 6 mēnešu garumā. Kopā ar pārējiem pirmsinkubācijas
dalībnieks mācās praksē pārbaudīt savas biznesa idejas dzīvotspēju, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no citiem dalībniekiem un
uzņēmējiem no biznesa inkubatoru uzņēmēju kopienas.
Inkubācijas programma Radošo industriju inkubatorā piemērota uzņēmumiem, kuri pārstāv radošās industrijas un kuri jau ir
izveidojuši produktu, ir uzsākuši tirdzniecību un drīzumā plāno eksportēt vai jau eksportē savu produkciju.
Fiziskām personām-ideju autoriem, piesakoties LIAA pirmsinkubācijas programmai, jāiesniedz: Pieteikums pirmsinkubācijai,
1.pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), komandas vadošo personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas
rezultāti, finanšu dati, citi pielikumi). Savukārt uzņēmumam piesakoties pirmsinkubācijas programmai, jāiesniedz: Pieteikums
pirmsinkubācijai, 1.pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā), komandas vadošo
personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati utt.).
Juridiskām personām, piesakoties LIAA inkubācijas programmai Radošo industriju inkubatorā, jāiesniedz: Pieteikums inkubācijai, 1.
pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā), Finanšu plūsma, komandas vadošo personu
CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati).

Pieteikšanās LIAA pirmsinkubācijas programmai, kā arī Radošo industriju inkubatora inkubācijas programmai norisināsies no 1.
septembra līdz 13. septembrim. Lai uzzinātu vairāk par programmām un pieteikuma sagatavošanu, aicinām apmeklēt:
https://www.liaa.gov.lv.
Inkubācijas programmas interesenti aicināti piedalīties LIAA Radošo industriju inkubatora INFO stundā, kura norisināsies 2.
septembrī plkst. 15.30. Plašāk par inkubatoru, tā kopienu un ieguvumiem 30. augustā pasākumā “Radoša saruna ar “fon Films” ar
savu pieredzi dalīsies Māris Lagziņš. Pasākums norisināsies tiešsaistē, saite uz sarunu būs pieejama https://ej.uz/RIIpasakums3.
Noderīgi:
informācija par pirmsinkubācijas programmu: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/pirmsinkubacija
informācija par biznesa inkubatoriem: https://inkubatori.magneticlatvia.lv
2. septembra INFO stunda: https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/liaa-radoso-industriju-inkubatora-info-stunda-0
Radoša saruna ar SIA “fon Films”: https://ej.uz/RIIpasakums3
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