Inovāciju atbalsta
programma «ZĪLE»
Informatīvie semināri
Valmieras pilsētā, Beverīnas novadā,
Burtnieku novadā un Kocēnu novadā

Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir Valmieras pilsētā un Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novados kā
Latvijas rūpniecības un aktīvas uzņēmējdarbības centrā:
• veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un
veicināt jaunu uzņēmumu (īpaši uz izgudrojuma bāzētu un tehnoloģiski orientētu
uzņēmumu) veidošanos;

• veicināt privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras
Kazu krāces pilsētu, Beverīnas,
Burtnieku un Kocēnu novadus par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb
testēšanas vidi (angliski “test-bed”)
Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Konkursa pilota gada
uzdevums, budžets
Sniegt atbalstu komersantiem, līdzfinansējot dažādu inovāciju projektus.
2018. gada konkursa budžets – EUR 21 705.
Kazu krāces

Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Attiecināmās aktivitātes
Jebkādu inovāciju izstrāde, testēšana un ieviešana:
1) Inovatīvs produkts
2) Inovatīva produktu sistēma
3) Inovatīvs pakalpojums
4) Inovatīva struktūra
5) Inovatīvs process
6) Inovatīvs peļņas un ieņēmumu radīšana modelis
7) Inovatīva tīklošanās
8) Inovatīvs izplatīšanas kanāls
Centrālais tilts
9) Zīmola inovācija
Dzelzs tilts
10) Inovatīva klientu iesaiste

Kazu krāces
Iedvesmai: konkursa dokumentiem
pievienots papildinošs dokuments,
skaidrojot katru inovāciju tipu.
Avots: Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs, Larry Keeley, Helen Walters,
VanšuRyan
tiltsPikkel,
Brian Quinn, Deloitte Development LLC, 2013

Attiecināmās izmaksas
Atlīdzība par darba veikšanu – inovāciju projektā nodarbinātā personāla darba alga un
nodokļi.
Instrumentu, iekārtu, aprīkojuma, materiālu iegādes izmaksas.
Ārējo pakalpojumu izmaksas.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt.

Kazu krāces

tilts
Izdevumi attiecināmi no līgumaCentrālais
noslēgšanas
brīža līdz 30.11.2018.
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Atbalsta apjoms
Atbalsta apjoms vienam projektam EUR 2000 – 10 000.
Piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts.
Viens pretendents var iesniegt 3 savstarpēji nesaistītus pieteikumus.
Atbalsta finansējums tiks izmaksāts divas daļās: 20% avanss pēc līguma parakstīšanas
un atlikusī daļa pēc gala atskaites aizstāvēšanas.
Kazu krāces

Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Atbalsta intensitāte
Atbalsta intensitāte:
• 60% ja nodarbina vismaz vienu līdz trīs Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu
novadā deklarētus darbiniekus;

• +10%, ja nodarbina četrus un vairāk Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu
novadā deklarētus darbiniekus;
Kazu krāces vai vismaz viena
• +10%, ja projekts paredz sadarbību ar vismaz vienu no pašvaldībām
no pašvaldībām gūs kādu ieguvumu, noderīgu pienesumu

Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Pretendenti
Pretendents ir jebkurš komersants, kurš:

• darbojas Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu novadā un nodarbina vismaz
vienu Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu novadā deklarētu darbinieku;
• Nav maksātnespējīgs, nav ar nodokļu parādiem

• Nedarbojas tādās jomās kā azartspēles, alkohola tirdzniecība, tabakas izstrādājumu
tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, zvejniecība un akvakultūra,
lauksaimniecības produktu primārā ražošana*
Kazu krāces
• Atbilst nolikuma prasībām un iegūst papildu punktus kvalitatīvajos kritērijos

Centrālais
tilts jomā, bet var šīs darbības un izmaksas nošķirt no
*Pieteikties var pretendenti, ja tie ARĪ darbojas
neatļautajā
pieteiktā projekta un var nodrošināt, ka neatļautās darbības negūs labumu no piešķirtā atbalsta.
Dzelzs tilts
Vanšu tilts

Pieteikums un tā iesniegšana
Pieteikums sastāv no:
• pieteikuma veidlapas (vispārēja informācija, projekta apraksts un tāme);
• de minimis veidlapas;
• ieteikuma vēstules un/vai ziņas par pretendenta pieredzi (nav obligāti).
Kazu krāces

Pieteikums jāiesniedz:

• uz e-pastu agentura@valmiera.lv (ja nav droša elektroniskā paraksta, jāiesniedz arī
pieteikuma oriģināls papīra formātā)
Centrālais tilts
Dzelzs tilts
• Iesniegšanas
termiņš ir 2018. gada 4. jūlijs.

Vanšu tilts

Pieteikumu vērtēšana
Pieteikumus vērtē vērtēšanas komisija (pašvaldību speciālisti un nozaru eksperti).
Komisijas vērtē:
• atbilstību nolikumam;
• atbilstību de minimis nosacījumiem;
• atbilstību kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.
Kazu krāces

Tiek atbalstīti projekti ar augstāko novērtējumu kvalitatīvajā vērtējumā.
Ja vairākiem projektiem ir vienāds
punktu
Centrālais
tiltsskaits, priekšroka ir projektiem ar mazāku
pieprasīto
atbalsta apjomu.
Dzelzs tilts
Vanšu tilts
Projekts var tikt atbalstīts, daļēji atbalstīts vai noraidīts.

Konkursa dokumentācija
Visa dokumentācija pieejama: www.developvalmiera.lv/zile
Vietne drīzumā tiks papildināta ar sadarbības līguma un atskaites formām
Kazu krāces

Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Nākamie soļi
1) Pieteikumu iesniegšana līdz 2018. gada 4. jūlijam;

2) Vērtēšanas komisijas darbs un lēmumu pieņemšana līdz 2018. gada 13. jūlijam;
3) Līgumu noslēgšana (forma drīzumā būs pieejama) un avansa maksājuma
saņemšana;

4) Projektu ieviešana līdz 2018. gada 30. novembrim vai ātrāk;
5) Atskaites iesniegšana (forma drīzumā būs pieejama) un Kazu
atskaites
krāces prezentācija
vērtēšanas komisijai;

6) Gala maksājuma saņemšana.
Centrālais tilts
Dzelzs tilts

Vanšu tilts

Saziņai un neskaidrajiem jautājumiem:
Ilze Eglāja
Valmieras Attīstības aģentūra
Tālrunis: 26180733
E-pasts: ilze.eglaja@valmiera.lv

Skype: ilze.krievina

