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AIVARS MAĶEVICS:
siltinātajām ēkām – 
mazāku īpašuma nodokli! 

AKTUĀLI:
Jaunie labojumi PIL

SKANDĀLS: 
Kāpēc neizdevās PMLP 
pasta sūtījumu iepirkums 
pirms EP vēlēšanām

PĒTĪJUMS: 
Ēnu ekonomikā kāpums

ES FONDI: 
Atbalsta iespējas 
uzņēmējdarbībai un inovācijai
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www.zurnalsiepirkumi.lv
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TEKSTS: DZINTRA ŠVARCBAHA

1. ES FINANŠU INSTRUMENTI

COSME programma – abalsts  un 
garantijas

InnovFin – ES finansējums inovācijai

Nodarbinātības un sociālās inovācijas 
programma (EaSI) 

Atbalsta iespējas 
uzņēmējdarbībai un inovācijai
Arvien biežāk dzirdam, ka Latvijas uzņēmējdarbības nākotne ir Latvijas “nokia” 
atrašanā, un precēs un pakalpojumos, kas ir tehnoloģiski attīstīti, ar augstu pievienoto 
vērtību un globālajā tirgū pieprasīti. Šādu produktu un pakalpojumu tapšana visbiežāk 
ir dārga un laikietilpīga, nereti ietver plašu pētniecības un attīstības posmu, kas nav 
pa kabatai maziem uzņēmumiem, tādējādi bieži vien liek idejai apstāties vien idejas 
vai prototipa līmenī. Diemžēl valsts politika zinātnes finansēšanai joprojām ir vairāk 
teorētiska nevis praktiska, jo pētniecības un attīstības finansējums Latvijā ir starp 
zemākajiem Eiropas Savienībā (ES). Žurnāls “Iepirkumi” centās noskaidrot un apkopot, 
kādas atbalsta iespējas šobrīd pieejamas pētniecībai un attīstībai, inovācijai, kā arī 
uzņēmējdarbības atbalstam.

Latvija gadiem 
ir bijusi starp 
inovācijas 
“iezinējiem” 
tikai pēdējos 
2 gadus 
pārceļoties 
uz viduvējo 
inovatoru 
grupu.

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
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Eiropas stratēģisko investīciju fonds 
(EFSI)

2. DOTĀCIJAS (piešķir konkursa 
kārtībā)

Strukturālie un investīciju fondi

Horizon 2020

SME Instrument – atbalsts inovatīviem 
uzņēmumiem

Kategorija Darbinieku skaits Apgrozījums EUR

Mikrouzņēmums līdz 10 līdz 2 milj.

Mazais uzņēmums 10 – 49 līdz 10 milj.

Vidējais uzņēmums 49 – 249 līdz 50 milj.

Lielais uzņēmums virs 249 virs 50 milj.

Avots: www.altum.lv 

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
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Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā

LIFE —vides rīcības programma

3. ATBALSTA IESPĒJAS 
REĢIONĀLĀ UN VALSTS LĪMENĪ

Reģionālie biznesa inkubatori

Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana

Atbalsts ražošanas telpu 
labiekārtošanai un paplašināšanai

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Latvijas 
uzņēmējdarbības 
nākotne Latvijas 
“nokia” atrašanā, 
un precēs un 
pakalpojumos, 
kas ir 
tehnoloģiski 
attīstīti, ar 
augstu 
pievienoto 
vērtību un 
globālajā tirgū 
pieprasīti
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UZŅĒMĒJI UN ZINĀTNIEKI, 
KAS IZMANTOJUŠI ATBALSTA 
IESPĒJAS

DR. ING. VALDIS LEITLANDS, 
Latvijas Universitātes Polimēru Mehānikas institūta 
vadošais pētnieks: 

MĀRTIŅŠ ŠTEINBERGS, 
SIA DIGAS mārketinga un attīstības vadītājs: 

LINDA KAMPARA, 
SIA Espatte īpašniece un vadītāja: 

INNA ORLENKO, 
SIA MUZE attīstības vadītāja: 

Valsts aizdevumi uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un paplašināšanai

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Diemžēl 
valsts politika 
zinātnes 
finansēšanai 
joprojām 
ir vairāk 
teorētiska 
nevis praktiska, 
jo pētniecības 
un attīstības 
finansējums 
Latvijā ir starp 
zemākajiem 
Eiropas 
Savienībā.


