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Aktivitāte “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”
Sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lieliem komersantiem ir iespēja pieteikties atbalstam darbinieku apmācībām aktivitātē
“Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”. Šīs aktivitātes ietvaros, pamatojoties uz komersantu
vajadzībām, apmācības var nodrošināt saistītais vai partneruzņēmums, vai arī komersants pats piesaista apmācību sniedzēju
(ārpakalpojuma veidā), ievērojot normatīvos aktus iepirkuma procedūras jomā. Pieteikšanās šai aktivitātei pirmās atlases kārtas
ietvaros ir atvērta no 30. maija līdz 27. jūnijam.
Pieprasītais finansējuma apmērs vienam projekta pieteikumam nepārsniedz EUR 75 000. Atlases ietvaros kopējais finansējums būs
pieejams € 750 000, un komersantu pieteikumi tiks ranžēti pieejamā finansējuma ietvaros, pēc tiem piešķirtajiem punktiem.
Ja apmācības tiek pirktas ārpakalpojuma veidā, apmācību sniedzējam jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze
apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
pasniedzēja izglītība apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību programmu;
LIAA ir pārliecinājies, ka apmācību sniedzējs var nodrošināt apmācības, kas sekmē pasākuma mērķu sasniegšanu, un apmācību
kursa saturs atbilst komersantu vajadzībām.
Apmācību projekta ieviešanas termiņš ir 2023. gada 30. septembris.
Pieteikumus var iesniegt sekojošos veidos:
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz LIAA e-pasta adresi: pasts@liaa.gov.lv ;
izmantojot informācijas sistēmu "Valsts platforma biznesa attīstībai" www.business.gov.lv;
nosūtot LIAA pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1442.

Var pieteikties komersanti, kuri:
reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā;
izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no Latvijas viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām
specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā;
raksturo pētniecības un attīstības komponenti savā komercdarbībā;
līdz šim ir ieviesuši un plāno inovācijas komercdarbībā;
pamato labās prakses apmācību projekta atbalsta ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības
produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Programmas nosacījumi:
Apmācības nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā un nav noteiktas kā
neatbalstāmas saskaņā ar normatīvā akta par pasākuma īstenošanu noteikto:
apmācības augstākās izglītības programmās;
apmācības, kas noteiktas Regulas Nr.651/2014 31.panta 2.punktā;
transportlīdzekļu vadītāju kursi A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.
Atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas
stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
Zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
Viedā enerģētika;
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Attiecināmās izmaksas
Atbalsts tiek sniegts šādām izmaksu pozīcijām:
1

apmācību maksa (ja atbalsta saņēmējam apmācības iepērk ārpakalpojumā, bet ne no saistītā vai partneruzņēmuma);

2

pasniedzēja darba samaksa, ja apmācības nodrošina saistītais uzņēmums vai partneruzņēmums (ietverot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba stundām, nepārsniedzot apmācību kursu ilgumu);

3

nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta
izmantošanu, tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekļa izmantošanu kā taksometru, vai auto noma. Taksometra vai auto
noma pieļaujama tikai tad, ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus;

4

nodarbināto dienas nauda, ja apmācības norisinās ilgāk par vienu dienu;

5

nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā;

6

nodarbināto izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;

7

ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas;

8

automatizācijas un robotizācijas risinājumu apmācību izmaksas;

9

konsultāciju izmaksas sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai,
kopā nepārsniedzot 25 000 euro , un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros.Konsultāciju
izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā noteiktajai inovāciju konsultāciju
pakalpojumu definīcijai. Saņemot de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013, ievēro Komisijas regulas
Nr. 651/2014 2. panta 94. punktā minēto definīciju;

10

pasniedzēju ceļa (transporta) izmaksas par starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu,
tai skaitā kopējās lietošanas transportlīdzekli kā taksometrs vai auto noma (ja to izmanto ne mazāk kā trīs personas vienlaikus),
un izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās Latvijā;

11

to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek
nodarbināto īpašumā;

12

iekārtu noma, kā arī datorprogrammu un licenču amortizācijas izmaksas mācību projekta ietvaros.

Maksimālā finansējuma intensitāte:
Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):
100% - sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem
nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
85 % lielajam komersantam.
Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):
70% sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
60 vidējam komersantam;
50% lielajam komersantam.
Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas
Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem (atbalsta intensitāti
var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70% no attiecināmajām izmaksām).

Soļi, iepērkot mācības ārpakalpojumā:
Komersants veic cenu aptauju par plānoto apmācību izmaksām
Iesniedz projekta pieteikuma veidlapu LIAA
LIAA atlases ietvaros izvērtē saņemtos pieteikumus
Līguma slēgšana starp LIAA un atbalsta saņēmēju
Ja iepirkuma procedūra pārsniedz 70 000, tad iesniedz iepirkuma plānu + iepirkuma dokumentāciju (saskaņā ar normatīvajiem
aktiem iepirkuma procedūras jomā)
Komersants īsteno iepirkuma procedūru apmācībām, ja to summa pārsniedz 70 000 EUR
Slēdz līgumu ar apmācību sniedzēju
Īsteno apmācības
Iesniedz maksājuma pieprasījumu LIAA
LIAA pārbauda vai iepirkuma līgums ir noslēgts ar pieteikuma veidlapā norādīto pakalpojuma sniedzēju
LIAA apstiprina maksājuma pieprasījumu un veic atbalsta izmaksu

Soļi, braucot apmācībās pie saistītajiem uzņēmumiem:
Komersants iesniedz projekta pieteikumu LIAA, norādot apmācību mērķi
LIAA atlases ietvaros izvērtē saņemtos pieteikumus
Līguma slēgšana starp LIAA un atbalsta saņēmēju
Komersants dodas mācībās pie saistītajiem uzņēmumiem
Komersants iesniedz maksājuma pieprasījumu un izdevumus apliecinošos dokumentus
LIAA pārbauda iesniegto dokumentāciju un veic atbalsta izmaksu

Regulējošie noteikumi:

Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumi Nr.365 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī
apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē –
nodarbināto apmācības (ERAF)” īstenošanas noteikumi”

Iesniedzamie dokumenti:

Ʌ

Pieteikuma veidlapa 

MVK deklarācija (lielajiem komersantiem MVK deklarācija nav jāsniedz)
Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms. Deklarācija
pieejama šeit.
Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit.
(Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības).
Un citi papildu iesniedzamie dokumenti:

ꤘ

Iekšējie noteikumi 

Ʌ

Līguma projekts 

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/atbalsts-darbinieku-apmacibam/labas-prakses-parnemsanas-apmacibaseksportspejas-veicinasanai/apraksts-un-atlase

