Aktualitātes projektā "Biznesa inkubatori"
Publicēts: 11.06.2020.

01.07.2020.
Pagarināta pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru kopstendiem izstādēs Baltic Beauty 2020, Riga Comm 2020, Comfort Home
2020 un Tech Industry 2020. LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas programmas dalībnieki aicināti pieteikties līdz 12.07.2020.
Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama sadaļā Inkubācija
10.06.2020.
Atvērta pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru kopstendam 2020. gada izstādēs Latvijā
Aicinām Inkubācijas (INK) programmas dalībniekus pieteikties LIAA biznesa inkubatoru kopstendam 2020. gada izstādēs Latvijā
– Bērnu pasaule 2020, Riga Food 2020, Comfort Home 2020 , Riga Comm 2020, Design Isle 2020, Baltic Beauty 2020, Tech

Industry 2020. Pieteikšanās izstādēm līdz 2020. gada 30. jūnijam. Katrā izstādē LIAA biznesa inkubatoru kopstendā uzņems 7 INK
programmas dalībniekus.
29.05.2020.
Nākamā uzņemšana inkubācijas un pirmsinkubacijas programmā – 2020. gada septembrī
Nākamā uzņemšana inkubācijas un pirmsinkubācijas programmā visos LIAA biznesa inkubatoros plānota 2020. gada septembrī.
Jaunie uzņēmumi, kuri nav vecāki par 3 gadiem, un biznesa ideju autori varēs pieteikties inkubācijas vai pirmsinkubācijas atbalsta
saņemšanai kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem visā Latvijā.
Plānotais pieteikumu pieņemšanas un konsultatīvo komisiju norises laiks, kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus pirmsinkubācijai
un inkubācijai, būs publicēti sadaļā Pieteikšanās
08.05.2020.
Papildu uzsaukums uzņemšanai LIAA Valmieras biznesa inkubatorā inkubācijas programmā
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, kā arī ārpus kārtas izvērtējot LIAA Valmieras
biznesa inkubatora kapacitāti, no 11. maija līdz 22. maijam tiks atvērts papildu uzsaukums inkubācijas programmā, lai dotu iespēju
atbalstu saņemt pēc iespējas lielākam jauno komersantu skaitam Valmieras biznesa inkubatora darbības teritorijā.
Pieteikumu uzņemšanai LIAA Valmieras biznesa inkubatorā aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot to parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu uz liaa@liaa.gov.lv (paraksta laika zīmogs – līdz 22. maija plkst. 23:59). Ja elektroniska iesniegšana nav
iespējama, to var darīt pa pastu, nosūtot uz adresi Pērses iela 2, Rīga, LV.
16.03.2020.
Pieteikumu pieņemšana notiek elektroniski
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, pieteikumus uzņemšanai LIAA biznesa inkubatorā pieņemam
elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa laika zīmogs – līdz plkst.
23:59), vai pa pastu, nosūtot uz adresi Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
21.02.2020.
1. martā tiks atvērts 2020. gada 1. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros

Šī gada 1. uzsaukumā jaunie un esošie komersanti no 1. marta līdz 20. martam varēs pieteikt savas biznesa idejas inkubācijas
atbalsta saņemšanai 14 LIAA biznesa inkubatoros.
Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmai biznesa inkubatoros Kuldīgā, Daugavpilī, Madonā, Jēkabpilī, Jelgavā,
Jūrmalā, Rēzeknē, Ogrē, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubatorā notiks no 1. marta līdz 20. martam. Liepājas
biznesa inkubators un Siguldas biznesa inkubators pieteikumus pirmsinkubācijai pieņems no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim.
Vairāk par pieteikšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus inkubācijai, lasi
sadaļā Pieteikšanās.

2019. gads



27.09.2019.
Svarīga informācija!
Informējam, ka, sākot ar 07.10.2019, Liepājas biznesa inkubatorā tiks atsākta pretendentu pieteikumu pieņemšana
pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai.
09.08.2019.
Svarīga informācija!
Informējam, ka no 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā 15 LIAA biznesa inkubatoros. Atbalsta programmām aicināti pieteikties
fiziskas personas un uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Pieteikumus varēs iesniegt klātienē jaunrades festivālā iNOVUSS Biznesa inkubatoru koprades terasē, pēc festivāla - kādā
no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz
2019. gada 20. septembra plkst. 23:59.
09.08.2019.
Sadaļā Dokumenti publicēta Finanšu plāna veidne, kuru ieteicams pievienot kā pielikumu pieteikumam, piesakoties
inkubācijas atbalstam. Tā kā viens no inkubācijas pretendentu vērtēšanas kritērijiem paredz finanšu aprēķinu novērtēšanu,
Finanšu plāna pievienošana pieteikumam ļaus pilnvērtīgāk prezentēt pretendenta atbilstību inkubācijas atbalsta
saņemšanai.
08.03.2019.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Kuldīgas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
Aktuālajai informācijai par atlases atsākšanu variet sekot līdzi sadaļā Pieteikšanās.
01.03.2019.
Atvērts 2019.gada 1.uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada 1.uzsaukumā jaunie un esošie komersanti līdz 20. martam var pieteikt savas biznesa idejas inkubācijas atbalsta
saņemšanai visos 15 LIAA biznesa inkubatoros.
No 1. marta tiek atsākta uzņemšana pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai arī Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas,
Siguldas, Valmieras biznesa inkubatoros un Radošo industriju inkubatorā, tādējādi pieteikumu
pieņemšana pirmsinkubācijas atbalsta saņemšana ir atvērta visos 15 LIAA biznesa inkubatoros.
Vairāk par pieteikšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus inkubācijai,
lasi sadaļā Pieteikšanās.
15.01.2019.
Svarīga informācija!
Ar 2019. gada 11. janvārī pieņemto rīkojumu tika nolemts pārtraukt gala labuma guvēju atlasi pirmsinkubācijas atbalsta
saņemšanai Liepājas biznesa inkubatorā ierobežotas personāla kapacitātes dēļ.
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Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Jūrmalas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
29.10.2018.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Jelgavas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
22.10.2018.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Valmieras biznesa inkubatorā un Radošo industriju inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo
pretendentu skaits pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai
šajos inkubatoros uz laiku tiek apturēta.
11.10.2018.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Kuldīgas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
01.10.2018.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Siguldas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
20.09.2018.
Svarīga informācija!
Siguldas biznesa inkubatora konsultatīvā komisijas sēde tiek pārcelta uz 08.10.2018. plkst. 10.30.
18.09.2018.
Svarīga informācija!
Informējam, ka pretendentu pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai Radošo industriju inkubatorā
norisinās līdz 19.09.2018. un Kuldīgas biznesa inkubatorā līdz 21.09.2018. (ieskaitot).
03.09.2018
Izmaiņas Pieteikuma par uzņemšanu biznesa inkubatorā dokumentos
Ir atjaunināta Pieteikuma forma uzņemšanai biznesa inkubatorā un veiktas izmaiņas pieteikumu izvērtēšanas kritērijos.
03.09.2018
Atvērts 2018. gada 3. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada 3. uzsaukumā jaunie un esošie komersanti līdz 19. septembrim var pieteikt savas biznesa idejas visos 15 LIAA
biznesa inkubatoros. No 3. septembra tiek atsākta uzņemšana pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai arī Jelgavas, Kuldīgas,
Siguldas, Valmieras biznesa inkubatoros un Radošo industriju inkubatorā, tādējādi pieteikumu pieņemšana
pirmsinkubācijas atbalsta saņemšana ir atvērta visos 15 LIAA biznesa inkubatoros. Pieteikumu izvērtēšana tiks uzsākta pēc
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sākot ar 20. septembri.
Vairāk par pieteikšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus inkubācijai,
lasi sadaļā Pieteikšanās.
24.05.2018
Zināmi 3. uzsaukuma pieteikšanās termiņi
Šī gada 3. uzsaukuma pieteikšanās inkubācijas atbalsta saņemšanai norisināsies no 3. septembra līdz 19. septembrim.

Tikmēr joprojām ir atvērta pieteikšanās pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai 10 no 15 biznesa inkubatoriem.
Svarīga informācija!
Siguldas biznesa inkubatora konsultatīvā komisijas sēde tiek pārcelta uz 12.04.2018. plkst. 12.00.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Radošo industriju inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta. Aktuālajai
informācijai par atlases atsākšanu variet sekot līdzi Biznesa inkubatoru sadaļā Pieteikšanās.
Svarīga informācija!
Sakarā ar to, ka Kuldīgas biznesa inkubatorā ir sasniegts maksimālais apstiprināmo pretendentu skaits pirmsinkubācijas
atbalsta saņemšanai, jaunu pretendentu atlase pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai uz laiku tiek apturēta.
21.02.2018
Sākusies pieteikšanās 2.ceturkšņa uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada 2.uzsaukumā jaunie un esošie komersanti līdz 19. martam var pieteikt savas biznesa idejas visos 15 LIAA
inkubatoros. Vairāk par pieteikšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos
pieteikumus inkubācijai, lasi sadaļā Pieteikšanās.
03.01.2018.
Atvērts 2018.gada 1. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada 1. uzsaukumā jaunie un esošie uzņēmumi līdz 22. janvārim var pieteikt savas biznesa idejas 11 no 15
inkubatoriem. Vairāk par pieteikšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos
pieteikumus inkubācijai, lasi sadaļā Pieteikšanās.
Inkubatoros, kuros uzņemšana 1. ceturksnī nav plānota, jauno dalībnieku uzņemšana notiks 2. ceturkšņa sākumā, bet
uzņemšana pirmsinkubācijā norit nepārtraukti.
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28.11.2017.
Informatīvais izdevums “LIAA reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”
Iepazīsties ar LIAA biznesa inkubatoriem, pieejamajām atbalsta programmām biznesa idejas attīstīšanai, kā arī inkubatoru
klientu pieredzes stāstiem.
15.11.2017.
Sākusies grantu atbalsta sniegšana biznesa inkubatoru klientiem.
Sākot no šodienas, 15. novembra, biznesa inkubatoru klientiem ir iespējams pieteikties jaunam atbalsta veidam –
grantiem, kas paredzēti pakalpojumu un aprīkojuma iegādes līdzfinansēšanai.
09.11.2017.
Paziņojums par grantu atbalsta sniegšanu
Sākot ar 15. novembri, biznesa inkubatoru klienti varēs pieteikties granta atbalsta saņemšanai. Grants līdzfinansējuma
veidā būs pieejams pakalpojumu, iekārtu, izejmateriālu iegādei un prototipu izstrādei. Turpmāko dienu laikā LIAA mājaslapā
tiks publicēta pieteikumu iesniegšanas kārtība, pieteikuma forma un kritēriji granta saņemšanai.
06.10.2017.
Svarīga informācija!
Ventspils biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sēde tiek pārcelta uz 11.10.2017. plkst. 14.00.

27.09.2017.
Svarīga informācija!
Līdz 29.09.2017. pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš uzņemšanai inkubācijā Ventspils biznesa inkubatorā.
18.08.2017.
Atvērts 4. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada pēdējā uzsaukumā jaunie un esošie uzņēmumi var pieteikt savas biznesa idejas visos 15 inkubatoros. Jaunā
uzņemšana norisināsies oktobra pirmajā pusē. Vairāk par pietiekšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm,
kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus inkubācijai, lasi sadaļā Pieteikšanās.
10.07.2017.
Projekta rezultāti 2017. gada 2. ceturksnī
LIAA no 01.04.2017. līdz 30.06.2017. saņēmusi 100 pieteikumus uzņemšanai kādā no inkubatoriem. Kopumā šajā
ceturksnī noslēgti 46 inkubācijas un 88 pirmsinkubācijas līgumi.
06.06.2017.
Atvērts 3. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
Šī gada 3. uzsaukumā jaunie un esošie uzņēmumi var pieteikt savas biznesa idejas 11 no 15 inkubatoriem. Vairāk par
pietiekšanos un plānotajām konsultatīvajām komisijas sēdēm, kurās izvērtēs iesniegtos pieteikumus inkubācijai, lasi sadaļā
Pieteikšanās.
03.04.2017.
Projekta rezultāti 2017. gada 1. ceturksnī
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 01.01.2017. līdz 31.03.2017. atklājusi 14 no 15 biznesa inkubatoriem
visā Latvijā un saņēmusi 279 pieteikumus uzņemšanai kādā no inkubatoriem. Lielāka aktivitāte iesniegto pieteikumu skaita
ziņā ir vērojama Daugavpils, Jūrmalas, Ogres, Siguldas un Valmieras biznesa inkubatorā. Noslēgti 57 inkubācijas un 115
pirmsinkubācijas līgumi par atbalsta saņemšanu.
13.03.2017
Atvērts 2. uzsaukums uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros!
2. uzsaukumā inkubācijai var pieteikties līdz 21.03.2017., izņemot Radošo industriju un Jelgavas biznesa inkubatoru, kur
pieteikumus pieņems līdz 31.03.2017. (elektroniski - līdz 02.04.2017.), kā arī Liepājas biznesa inkubatoru, kur pieteikumi
tiek pieņemti līdz 04.04.2017, un Jēkabpils biznesa inkubatoru - līdz 24.04.2017.
Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti, savukārt uzņemšana inkubācijā - reizi ceturksnī.
Vairāk par pietiekšanos un plānotajiem konsultatīvās komisijas sēdes datumiem pieteikumu izvērtēšanai inkubācijas
atbalstam apskatīt sadaļā Pieteikšanās.
02.01.2017.
Projekta rezultāti 2016. gada 4. ceturksnī
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 01.12.2016. līdz 30.12.2016. ir saņēmusi vairāk kā 125 pieteikumus
uzņemšanai kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Pieteikumi saņemti visos biznesa inkubatoros, kuros ir atvērta
uzņemšana. Lielākā aktivitāte iesniegto pieteikumu skaita ziņā pašreiz ir vērojama Jelgavas, Jūrmalas, Madonas, Radošo
industriju un Rēzeknes biznesa inkubatorā.
Šobrīd notiek aktīvs darbs, izvērtējot pretendentu pieteikumus. Pirmos līgumus atbalsta saņemšanai paredzēts noslēgt
2017. gada janvārī.

https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/aktualitates

