ALTUM prezentācija:

Uzņēmējdarbības atbalsta
iespējas cilvēkiem ar invaliditāti
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde – diskusija
«Saeima cilvēkiem ar invaliditāti»
02.12.2016.
Jēkabs Krieviņš
ALTUM valdes loceklis

Saturs:

1. ALTUM loma un atbalsta veidi uzņēmējdarbības
atbalstam
2. Pašreizējās uzņēmējdarbības atbalsta iespējas
cilvēkiem ar invaliditāti
3. Konkrēti klientu piemēri
4. Papildus iespējas no 2017.g.: Sociālās
uzņēmējdarbības programma

ALTUM:

 ALTUM - valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas
finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas,
ieguldījumi riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts
atbalstu noteiktām mērķa grupām
 ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas,
novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā
sektora finanšu iestādes, un nodrošinot finanšu pieejamību
jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas
 Neatkarīgi no uzņēmuma dzīves cikla, lieluma, darbības
jomas utml., ALTUM atbalsta ekonomiski pamatotus un
dzīvotspējīgus biznesa projektus!

Atbalsta iespējas šobrīd:
Biznesa projektu veidi saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti:
• Uzņēmuma īpašnieks ir ar invaliditāti
• Uzņēmumā tiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti
• Uzņēmuma darbība saistīta ar atbalsta sniegšanu
(pakalpojumi/ infrastruktūra) cilvēkiem ar invaliditāti
 Šobrīd nav statistika par konkrētu šādu atbalstīto projektu
skaitu, taču šādi piemēri ir!
 Programmas, kurās sniegts atbalsts:
•
•

Pamatā: Starta programma (uzsācēju aizdevumi) un Šveices
Mikrokreditēšanas programma;
Arī: MVU izaugsmes aizdevumu programma, Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādes programma

Piemērs Nr.1 – pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti:
2012. un 2013.g. ALTUM atbalstīja divus projektus ar mērķi:
specializētā transporta pakalpojumu sniegšana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām:
- slimu pacientu, cilvēku ar kustību traucējumiem, redzes
traucējumiem, pēc operācijām, traumām pārvietošana uz
ārstniecības iestādēm, kā arī integrācijas sabiedrībā atbalsts braucieni uz atpūtas/ izglītības pasākumiem

Piemērs Nr.1 (turpinājums)
Projekts Codē:
 Individuālais komersants saņēma mikroaizdevumu 7.1 tūkst. EUR
speciālā transporta iegādei
 Pirms aizdevuma klients bija iegādājies nestuves un ratiņkrēslu,
transportu iepriekš īrēja

 Būtiski: klientam iepriekšēja darba pieredze Maltas ordeņa palīdzības
dienestā (automašīnas vadītājs/ pavadonis)
 Klientam sadarbība ar Bauskas slimnīcu, Iecavas aprūpes centru,
darbinieku sk. – 1 (nepieciešamības gadījumā ņem palīgu)

Projekts Rīgā:
 SIA saņēma mikroaizdevumu 14.2 tūkst. EUR automašīnas iegādei
invalīdu pārvadāšanai
 Būtiski: klients jau iepriekš bija iegādājies specializēto transportu
Starta programmas ietvaros - šī bija jau trešā automašīna šādam
mērķim
 Uz aizdevuma brīdi nodarbināja 4 šoferus, plānoja pieņemt vēl 2
šoferus un 1 administratoru

Piemērs Nr.2 – biznesa īpašnieks ir ar invaliditāti:

Projekts Ādažos:
 Zemnieku saimniecība 2013.g. saņēma aizdevumu 24 tūkst. EUR
kombaina iegādei (MVU izaugsmes aizdevums)
 ZS galvenā darbības joma iepriekš bija kartupeļu audzēšana, bet
projekts paredzēja paplašināt arī graudaugu ražošanu (līdz 30 ha),
bija izveidojusies laba sadarbība ar SIA Latfood Agro
 Būtiski: saimniecībā darbojas 2 cilvēki: māte un dēls (māte – ZS
īpašniece, bet faktiski saimniecību vada un ar kombainu strādā
dēls, kuram ir invaliditāte – pārvietojas ratiņkrēslā)
 Ar klientu ļoti laba sadarbība - disciplinēts maksātājs
 2014.gadā bija interese par jaunu aizdevumu speciāli aprīkota
traktora iegādei
(ALTUM ieskatā klientam tobrīd bija ierobežotas iespējas jaunām investīcijām.
Klients traktoru iegādājās līzingā. Atziņa: noderētu valsts atbalsts (grants?),
sedzot izmaksu starpību starp parastu un speciāli aprīkotu tehniku)

Piemērs Nr.3 – nodarbināti cilvēki ir ar invaliditāti:
Projekts Liepājā:
 SIA 2012.g. saņēma Starta programmas aizdevumu 15.4 tūkst. EUR

 Uzņēmums ražo un tirgo mīkstās rotaļlietas (filca lācīši), īpašniecegados jauna uzņēmēja (ar biznesa izglītību un pieredzi
starptautiskā vidē)
 Būtiski: uzņēmums ir peļnu nesošs, eksportējošs (2011.g. saņemta
Zviedrijas biznesa balva), bet tam ir arī sociāla nozīme, jo
nodarbina cilvēkus no Liepājas neredzīgo biedrības (līdz 4)
 Projekta mērķis bija izveidot ražojošā uzņēmumā jaunu produktu
līniju – ekoloģiskās mīkstās rotaļlietas (Kurzemes biznesa inkubatorā
atbalsts līnijas dizaina izstrādei, iepakojuma, drošības sertifikācijai)

 Par aizdevuma līdzekļiem iegādājās
iekārtas rotaļlietu ražošanai, telpu
aprīkojumu, apgrozāmos līdzekļus

Papildus atbalsta iespējas no 2017 gada:
Sociālās uzņēmējdarbības programma:
 Programmu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, 2017-2022.g. plānots
atbalstīt >200 esošus sociālos uzņēmumus (SU), arī jaundibinātus SU un
uzsācējus
 Programmu īsteno Labklājības ministrija, Altum - LM sadarbības
partneris SU grantu administrēšanā (apjoms – 12 milj. EUR)
 Granti būs pieejami SU biznesa projektiem (līdz 2 g.) investīcijām un
apgrozāmiem līdzekļiem

 Šobrīd turpinās grantu nosacījumu izstrāde (MK noteikumu grozījumi),
provizoriski grantu apmērs plānots no 5 līdz 200 tūkst. EUR (atkarībā no
SU darbības pieredzes, līdzšinējā apgrozījuma, biznesa projekta vajadzībām)

 Būtiski: paredzēts arī atbalsts darba integrācijas uzņēmumiem, t.sk.,
tiem, kuri nodarbinās cilvēkus ar invaliditāti (darba samaksas izdevumu
finansēšana līdz 2 g.)

 Programma sāksies 2017.g. martā/aprīlī – paredzēti LM izglītojoši semināri
potenciāliem klientiem reģioniem, informācija
pieejama: www.altum.lv un www.lm.gov.lv
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Paldies par uzmanību!

