LIAA atbalsts
uzņēmējiem

LIAA Inovāciju
Vaučeri
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei
- Lai stiprinātu sadarbību starp uzņēmējiem un zinātni
- Mikro, maziem un vidējiem komersantiem, kas attīsta jaunus produktus vai tehnoloģijas
25 000 EUR
60% līdzfinansējums
Noteikti pakalpojumu sniedzēji
Pētnieciskiem pakalpojumiem
Testēšanai un sertificēšanai
Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

LIAA Tehnoloģiju
skauti
Veicina sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem
5 tehnoloģiju skauti
Latvijas Universitāte: Māris Jansons // maris.jansons@liaa.gov.lv
Rīgas Tehniskā universitāte: Lita Lazdiņa // lita.lazdina@liaa.gov.lv
Bioekonomikas joma: Ilze Stokmane // ilze.stokmane@liaa.gov.lv
Viedo materiālu joma: Gunārs Bajārs // gunars.bajars@liaa.gov.lv
IKT joma: Ģirts Smelters // girts.smelters@liaa.gov.lv

LIAA Biznesa
inkubatori

1 radošo industriju inkubators
- Var pieteikties no visas Latvijas
- Specializējas uz radošajām industrijām
14 reģionālie inkubatori
- Darbojas attiecīgajā reģionā
- Nespecializējas uz konkrētu nozari
Radošās industrijas:
arhitektūra // dizains // kino // izpildītājmāksla
vizuālā māksla // mūzika //izdevējdarbība // televīzija //
radio interaktīvie mediji // reklāma // kultūras mantojums
kultūras izglītība // datorspēles* // interaktīvās
programmatūras* atpūta* // izklaide* // citas kultūras
darbības

Neatbalstāmās nozares:
zvejniecība un akvakultūra // lauksaimniecības produktu primārā ražošana,
pārstrāde un tirdzniecība // tirdzniecība // finanšu starpniecība
operācijas ar nekustamo īpašumu // iznomāšanas un ekspluatācijas līzings
azartspēles

PIRMSINKUBĀCIJA

INKUBĀCIJA

var pieteikties arī fiziskas personas
jāaizpilda pieteikuma anketa
īsa idejas prezentācija RII komandai

uzņēmumi, ne vecāki par 3 gadiem*
jāaizpilda pieteikuma anketa
īsa idejas prezentācija uzņemšanas
komisijai

6 mēnešu programma
idejas sīkāka izpēte un novērtējums
biznesa prasmju un iemaņu apguve

programmas ilgums līdz 4 gadiem
sadarbībā ar jomas ekspertiem
sasniedzamo mērķu sastādīšana
50% līdzfinasējums

biznesa pamatu apgūšana
pieeja kopienas telpām un aprīkojumam
individuālas konsultācijas / mentorings
dalība kopienas aktivitātēs

pieeja kopienas telpām un aprīkojumam
juridiskā adrese
individuālas konsultācijas / mentorings
dalība kopienas aktivitātēs
pieeja inkubatora informācijas kanāli

*uz

inkubācijas līguma slēgšanas brīdi

INKUBĀCIJA
Līdzfinansējums*
biroja vai ražošanas telpu nomai (līdz 2,500 EUR)
konsultāciju pakalpojumiem (juridiskās, ekspertu, nodokļu utt.)
produkta attīstībai (mārketinga pakalpojumiem, mājas lapas izveidei, dizainam, produktu
fotografēšanai utml.)
specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana utml.)
pakalpojuma sniedzēji izraudzīti iepirkuma rezultātā vai cenu aptauju rezultātā (atkarībā no
summas apjoma)
jārēķinās ar ilgāku laiku pakalpojuma saņemšanai (~3 mēneši)
var pieteikties 1x ceturksnī
+
tiek slēgts trīspusējs līgums
jāmaksā tikai 50% no summas (nav jāpriekšfinansē)
nav ierobežota atbalstāmā summa

*Šie pakalpojumi ir būtiski, tomēr nevar būt galvenais mērķis inkubācijas atbalsta saņemšanā, lai
samazinātu komersanta administratīvos un saimnieciskās darbības pamatizdevumus.

INKUBĀCIJA
Granta investīcijas*
jāpriekšfinansē visa summa
ierobežota atbalstāmā summa (līdz 5,000 vai
10,000 EUR)
par katru grantu viens maksājuma
pieprasījums PĒC pakalpojuma izpildes

+
īsāks pieteikšanās process
fleksibilitāte izvēloties piegādātāju
nav ierobežots pieteikšanās termiņš

*Šie pakalpojumi ir būtiski, tomēr nevar būt galvenais mērķis inkubācijas atbalsta saņemšanā, lai
samazinātu komersanta administratīvos un saimnieciskās darbības pamatizdevumus.

LIAA Klientu
apkalpošanas nodaļa
Pērses iela 2, Rīga
Tel: 6703 9499
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

