Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde diskusija ’’Saeima cilvēkiem ar invaliditāti’’
2016.gada 2.decembrī

SATURS
• EM atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai;
• Inovāciju motivācijas programma;
• Biznesa inkubatori;
• Finanšu instrumenti;
• Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums;
• Informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
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ATBALSTA PROGRAMMAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI
Atbalsta programma

Finansējums
milj. EUR

Inovāciju
programma

motivācijas

Kur saņemt
atbalstu

5,7

LIAA

25,7

15 reģionālie
inkubatori

Aizdevumi

66

Altum

Tehnoloģiju akseleratori

15

Altum

Riska kapitāls

60

Altum

Garantijas

16

Altum

40,6

LIAA

15

Altum

Biznesa inkubatori

No februāra

Tehnoloģiju pārnese un
inovāciju vaučeri
No jūnija

Biznesa eņģeļi
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INOVĀCIJU MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA

POTENCIĀLAJAM BIZNESA IDEJU AUTORAM:
•
•
•

Skolēnam;
Studentam;
Jebkuram no mums.

IESPĒJA PIEDALĪTIES LIAA ORGANIZĒTOS PASĀKUMOS:
• Apmācībās, semināros, tīklošanās pasākumos, TV konkursos, ideju
darbnīcās u.c.
LAI IEGŪTU:
• Motivāciju, savu ideju biznesam, zināšanas, kontaktus.
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TUVĀKIE PASĀKUMI PROGRAMMĀ
• Start-up meistarklase (workshop) kopā ar Latvijas Start-up asociāciju
5.decembrī Birojnīcā, Berga bazārā;
• Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus 10.decembrī
tirdzniecības centrā ’’Domina’’ sadarbībā ar Junior Achievement Latvija;
• Jaunu produktu radīšanas darbnīca (hakatons) – 2017. gada februārī;

• Apmācības inovatīvu risinājumu izstrādei atbilstoši tirgus pieprasījumam –
2017.gada februāris;
• Pieteikšanās konkursam ’’Ideju kauss 2017’’ - 2017. gada pavasarī.
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BIZNESA INKUBATORI

JAUNAJAM BIZNESA IDEJU AUTORAM:
•
•

Fiziskai personai;
MVU, kas reģistrēts ne ilgāk kā 3 gadus;

IESPĒJA SAZINĀTIES AR LIAA BIZNESA INKUBATORU:
•

Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā,
Ventspilī, Talsos, Ogrē, Madonā, Kuldīgā, Bauskā, Siguldā vai Rīgā (tikai
radošais BI);

LAI SAŅEMTU:
• Pirmajos sešos mēnešos – konsultācijas, apmācības, biznesa idejas
novērtējumu, atbilstošākā modeļa izvērtējumu, iespēju strādāt BI
telpās;
• No 1-4 gadiem – grantu, iespēju strādāt BI telpās, atbalstu
finansējuma piesaistei attīstībai un izaugsmei, konsultācijas,
apmācības, specifiskus pakalpojumus.
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GRANTS BIZNESA INKUBATOROS

• Aprīkojuma (iekārtu) vai materiālu un izejvielu iegādei
• Pieejams ar 2.inkubācijas gadu
• Nosacījums saņemšanai- inkubācijas līgumā noteiktie
5 000 EUR mērķi ir sasniegti

10 000
EUR

• Specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana,
sertificēšana, patentēšana u.c.)
• Komersants vismaz 1 gadu reģistrēts komercreģistrā
• Iesniegts gada vai sagatavots operatīvais pārskats par
komersanta darbības rādītājiem
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FINANŠU INSTRUMENTI
Zems

Komercbankas
(kredīti, līzings, faktorings)
Banku finansējumu papildinošie:
kredīta garantijas, paralēlie aizdevumi

Risks

Aizdevumi MVU, lauksaimniekiem
Privātie investori
(biznesa eņģeļi u.c.)

Augsts

Riska kapitāla fondi:
agrīnās attīstības stadijas investīcijas
Starta un mikro kredīti
Uzņēmējs, ģimene, draugi

idejas
attīstība

darbības
uzsākšana

agrīnā
izaugsme

paplašināšanās
izaugsme

stabila
izaugsme

Uzņēmuma attīstības stadija
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STARTA UN MIKRO AIZDEVUMU PROGRAMMA
Biznesa uzsācējs: no idejas (uzņēmums vēl nav dibināts)
līdz 3 gadus vecam uzņēmumam
Kas izsniedz

ALTUM

 Aizdevums EUR 2 000 - 150 000

Aizdevuma
nosacījumi

 Līdzdalība 10% apmērā projektiem virs EUR
7 000
 Būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības
 Procentu likme ~6% gadā
 Konsultācijas visā Latvijā

Plānotais

Sadarbība ar LIAA Biznesa inkubatoriem
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RISKA KAPITĀLS
Strauji augošiem, tehnoloģiju intensīviem uzņēmumiem
Atbalsts

Kurš sniedz

Tehnoloģiski intensīviem, strauji augošiem uzņēmumiem idejas, produkta,
komandas, uzņēmējdarbības modeļa izstrādei, pilnveidošanai un
pārbaudīšanai
Altum

Investīciju apjoms

 Agrīnās stadijas investīcijas sākotnējā attīstības fāzē uzņēmumā līdz 50
000 EUR
 Agrīnās stadijas investīcijas turpmākajā uzņēmuma attīstības fāzē līdz
250 00 EUR

Investīciju reģions

Vismaz 50 % no investīcijām ieguldīti uzņēmumos ar primāro
darbības vietu Latvijā

Akcelerācijas
pakalpojumi

Uzņēmumiem par maksu izīrē telpas, nodrošina sekretariātu,
grāmatvedību un juridiskos pakalpojumus; bez maksas konsultatīvais atbalsts un mentori
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AIZDEVUMU GARANTIJAS
Uzņēmumiem: papildus nodrošinājums komercbankas finansējuma
saņemšanai projekta īstenošanai
Kurš sniedz

Altum
-

Garantijas
nosacījumi

-

garantija sedz līdz 80 % no finanšu
pakalpojuma pamatsummas
komersantam maksimālā garantijas summa ir
1.5m EUR
termiņš: līdz 10 gadiem
prēmijas likme gadā: 0.2 -1.9 %
atbalstāmie finanšu pakalpojumi: investīciju
aizdevumi, apgrozāmie līdzekļi, finanšu
līzings, faktorings, banku garantijas,
kredītvēstules
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JAUNUZŅĒMUMU DARBĪBAS
ATBALSTA LIKUMS

Kritēriji

Atbalsts

•
•
•
•
•
•

Inovatīvas pazīmes
Komercdarbība <5 gadiem
30 000 EUR riska kapitāla investīcija gadā
apgrozījuma ierobežojums
Peļņa netiek sadalīta  novirzīta attīstībai
Nav reorganizēta – nav vertikāla integrācija u.c.

• Fiksēts nodokļa maksājums par katru nodarbināto (252
euro/mēnesī VSAOI)
• vai atbalsta programma augsti kvalificētu darbinieku piesaistei
(atbalsta intensitāte - 45% no darba algas)
• papildus, UIN līdz 100% atlaide, IIN (darbaspēkam) nemaksā

INFORMĀCIJA PAR
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANU
• BIZNESA ABC - soli pa solim līdz uzņēmumam;
http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana

• CEĻA KARTES – kādas licences un atļaujas nepieciešamas;
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/uznemejdarbibas_vide_/mikrou
znemejdarbiba_un_uznemejdarbibas_uzsaksana_/uznemejdarbibas_cela_kartes/

• ATBALSTS – viss par pieejamo ES fondu atbalstu;
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/

• AKTUĀLAIS – tuvākie pasākumi, aktuālā informācija.
https://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem/

Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

