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STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
(UZŅĒMĒJDARBĪBA)
Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību

PROGRAMMAS un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko
MĒRĶI pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa

KAS VAR
PIETEIKTIES

NOSACĪJUMI

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES
ATBALSTA
INTENSITĀTE

ATBALSTA VEIDS

ATTIECINĀMO
IZMAKSU SUMMA
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA

Informācija par
programmu

starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros
Komersanti, kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs
komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvajām
sabiedrībām,
automašīnu
garāžu
īpašnieku
kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām
sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām), zemnieku
vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, kurās
apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības,
nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, ostu pārvaldes, pašvaldības,
plānošanas reģioni
Tirdzniecības misiju organizē biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai
nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai
dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījumus iepriekšējā
gadā ir pārsniedzis 71 200 000 EUR un, ja biedrība vai nodibinājums
dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma tirdzniecības misijai
iesniegšanas
Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;
Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs;
Dalība tirdzniecības misijās ārvalstīs;
Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana
Finansējuma intensitāte ir 80% un 100% (nacionālajiem stendiem un
LIAA konsultācijām)
Plānotas izmaiņas tirdzniecības misijām un dalībai starptautiskās
izstādēs ar stendu – pirmo reizi kompensē 80%, katru nākamo 60%.
Atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
primāro ražošanu - 15 000 euro
Atbalsta saņēmējiem zvejniecības un akvakultūras nozarē - 30 000 euro
Biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu
pārvaldei atbalsts kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 euro
Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to
uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā 200 000 euro
Dokumentu pieņemšana atvērta visa 2014.-2020. plānošanas perioda
ietvaros
Dalības maksa par piedalīšanos konferencē vai seminārā ārvalstīs, ja
konferences vai semināra dalībnieks sniedz prezentāciju par tā Latvijā
ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem (ne vairāk kā 1500
EUR vienai konferencei vai semināram)
Atbalstu ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai var saņemt, lai
apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst
mērķa tirgos noteiktām prasībām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
kompetento iestāžu vai sadarbības partneru prasībām, kuru
apgrozījums pārsniedz 150 milj. EUR gadā
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskaskonkuretspejas-veicinasana/u
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STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI (TŪRISMS)

PROGRAMMAS MĒRĶI

KAS VAR PIETEIKTIES

NOSACĪJUMI
ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES
ATBALSTA
INTENSITĀTE
ATTIECINĀMO
IZMAKSU SUMMA
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

Veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību
un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko
pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa
starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros
Komersanti;
biedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās
sabiedrības;
nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci
komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;
pašvaldības;
plānošanas reģioni
Izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas
apliecinošie dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc tam,
kad ir notikusi atbilstošā darbība.
Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;
Dalība LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs
ārvalstīs;
Dalība ar tūrismu saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs
Finansējuma intensitāte ir 80 % un 100% (nacionālajiem stendiem)
Plānotas izmaiņas tirdzniecības misijām un dalībai starptautiskās
izstādēs ar stendu – pirmo reizi kompensē 80%, katru nākamo 60%.
Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar de minimis nosacījumiem un to
uzskaita vienam vienotam uzņēmumam triju fiskālo gadu periodā 200 000 euro;
Biedrībai, nodibinājumam, pašvaldībai, plānošanas reģionam
atbalsts kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 66 666 EUR
Dokumentu pieņemšana atvērta visa 2014.-2020. plānošanas perioda
ietvaros
Atbalsta saņēmējs atbalstu minētajās aktivitātēs var
saņemt, ja tā piedāvātais produkts atbilst Latvijas tūrisma
stratēģiskajiem produktiem prioritārajos tūrisma sektoros
(darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms)
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskaskonkuretspejas-veicinasana/t
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JAUNU PRODUKTU IZSTRĀDE – KOMPETNCES CENTRI

NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES

PRASĪBAS
PIETEICĒJIEM

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES
ATBALSTA
INTENSITĀTE
ATTIECINĀMO
IZMAKSU SUMMA
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU UN
KOMPETENCES
CENTRU
KONTAKTINFORMĀCIJA
CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru
ietvaros
Komersants
Atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas
Nav grūtībās nonākušas organizācijas statusā
Pamatojama kapacitāte un resursi pētniecības projekta
ieviešanai
Vēlams esošs eksports un aktīva ražojoša darbība
Darbība pētījuma objekta nozarē
Pētījuma rezultāts ir inovatīvs
Pētījumam ir komercializācijas potenciāls
Rūpniecisko pētījumu veikšana;
Eksperimentālo izstrādņu izgatavošana;
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana
Līdz 70% aktivitātēm Nr.1 un Nr.3
Līdz 45% aktivitātēm Nr.2
Atbalsta intensitāti iespējams palielināt par papildus 15% pie
atbilstošiem nosacījumiem
Līdz 800 000 EUR vienam projektam
Nepārtraukti, ievērojot atbilstošā Kompetences centra kārtību
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-1-1atbalsts-jaunu-produktu-un-tehnologiju-izstradei-kompetences-centruietvaros-2-karta

Starpposma maksājumi pieprasāmi ne biežāk kā reizi ceturksnī
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INOVĀCIJU “VAUČERU” ATBALSTA PAKALPOJUMI
NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES
ATBALSTA
SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE
FINANSĒJUMA
APJOMS
PIETIKŠANĀS TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA

Inovāciju voučeri
MVK, kas izstrādā jaunus produktus un tehnoloģijas
Atbalsta saņēmējs veic tehniski ekonomisko priekšizpēti un
izstrādā komercializācijas stratēģiju. Minētajām darbībām
pieejamais atbalsta finansējums ir līdz 25 000 EUR
Atbalsta saņēmējs iesniedz LIAA tehniski ekonomisko
priekšizpēti un komercializācijas startēģiju un pretendē uz
tabalstu turpmāku komercializācijas darbību veikšanai
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai
tehnoloģiju izstrādei
Eksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana
Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma
tiesību objektiem: izgudrojums, dizainparaugs, pusvadītāju
izstrādājumu topogrāfija
Jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas
pakalpojumi
60%
Līdz 25 000 EUR
Sākot ar 2017.gada 6.februāri nepārtraukti
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalstapakalpojumi
MVK var pretendēt uz atbalsta saņemšanu, ja:
Jaunajam produktam vai tehnoloģijai ir pamatots pieprasījums
un identificētas priekšrocības, kas spēj paaugstināt komersanta
konkurētspēju un produktivitāti
Tam ir izstrādāts jaunu produktu vai tehnoloģiju biznesa un
attīstības plāns no jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādes
līdz ieviešanai ražošanā
Projekts tiks īstenots atbalstāmajās nozarēs un projekta
ietvaros tiks veiktas atbalstāmās darbības
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PĒTĪJUMI UN INOVĀCIJAS – HORIZON 2020

NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES
PRASĪBAS
PIETEICĒJAM

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE
ATTIECINĀMO
IZMAKSU SUMMA
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU
CITA BŪTISKA
INFORMĀCIJA

EIC SME Instrument
MVU, kas darbojas jau vismaz vienu gadu vai dibināti vismaz iepriekšējā
gadā
Inovatīvs MVU, stabili strādājošs MVU
Pirmā fāze:
Koncepcijas izstrāde
Risku izvērtēšana
Partneru meklēšana
Dizaina izveide
Otrā fāze
Prototipa attīstīšana, testēšana
Izmēģinājumi reālā vidē un laboratorijā
Līdz 70%
Pirmā fāze – 50 000 EUR
Otrā fāze – 500 000 līdz 2 500 000 EUR
4 reizes gadā atbilstoši izsludinātajiem termiņiem
https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument
Programmai ir arī trešā – komercializācijas fāze
MVU var pieteikties otrajai fāzei, nepiesakoties pirmajai fāzei
MVU nevar vienlaicīgi pieteikties pirmajai un otrajai fāzei
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BIZNESA INKUBATORI

NOSAUKUMS

KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES UN
NOSACĪJUMI

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators
Fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuras veic vai gatavojas uzsākt
saimniecisko darbību, kā arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti,
kas atbilst MVU statusam un reģistrēti Latvijas Republikas
komercreģistrā, taču ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem, un kuru kapitāldaļu
turētājs nav valsts vai pašvaldība
Pirmsinkubācija:
Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un
komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:
sākotnējās biznesa idejas novērtējums
konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
biznesa prasmju un iemaņu apguve
uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja
aprīkojums
citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 euro
apmērā
Inkubācijas atbalsts:
Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un
kamēr atbalsts veicina attīstību:
viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100%
līdzfinansēts)
individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi
attīstībai
dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu
izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100%
līdzfinansēts)
iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no
attiecināmajām izmaksām:
o līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem
(prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
o līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu
un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai
inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 20 000 euro apmērā
50-100%
Pieteikšanās atvērta, termiņi atbilstoši publicētajiem uzsaukumiem
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS I

NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

LETERA projekts “Elektrotehnikas, optikas, elektrotehnikas un
telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”
Komersants
Darbinieku apmācības šādās jomās:
- Dizains
- Telemātika un loģistika
- Telemehānika un loģistika
- Ražošanas inženierzinības un vadība
- Fizikālās zinātnes
- Matemātika un statistika
- Datorzinātnes
- Inženierzinātnes un tehnoloģijas
- Ražošana un pārstrāde
- Vides aizsardzība
- sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
- vidējiem komersantiem – 60 %;
- lielajiem komersantiem – 50 %;
- lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc
nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem euro, – 30 %
Līdz 2018.gada 31.decembrim
http://letera.lv/lv/projekti/elektronikas-optikas-elektrotehnikas-untelekomunikacijas-uznemumu-darbinieku-prasmju-pilnveidosana
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS II

NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

MASOC projekts “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un
metālapstrādes nozarē”
Komersants
Darbinieku apmācības šādās jomās:
kvalificētu metinātāju apmācība
automatizētās ražošanas iekārtas
augstākas pievienotās vērtības pakalpojuma ieviešana
ražošanas uzņēmumā
inovāciju un procesu efektīva vadība ražošanas uzņēmumā
metināšanas kvalitātes uzraudzības personāla apmācības
nesagraujoša testēšana ar vizuālo metodi
CNC frēzēšana
CNC virpošana
Solidworks 3D CAD
Lokmetināšana MAG, MIG, MMA, TIG u.c.
Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte
Sīkie, mazie komersanti – 70%
Vidējie komersanti – 60%
Lielie komersanti – 50% ( ja pēdējā gada pārskata peļņa ir
lielāka par 5 milj. (kopā ar saistītajiem un/vai
partneruzņēmumiem) – 30%)
Līdz 2018.gada 31.decembrim
http://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/apmacibu-projekts
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS III

NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE

PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

LIKTA projekts “IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un
nozares attīstībai”
Komersants
Darbinieku apmācības šādās jomās:
Datordizains
Projektu vadība
Vides aizsardzība
Datorzinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas
sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām
apmācību izmaksām.
vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību
izmaksām.
lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu
nomaksas ir mazāka par 5 milj. Euro) – 50% no tiešajām
apmācību izmaksām.
lielajiem komersantiem (ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu
nomaksas ir lielāka par 5 milj. Euro) – 30% no tiešajām
apmācību izmaksām
Līdz 2018.gada 31.decembrim
https://www.likta.lv/LV/Aktivitates/Lapas/Projekts_003.aspx
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DARBINIEKU APMĀCĪBAS IV

NOSAUKUMS

Biedrības “Zaļās mājas” projekts “Kokrūpniecības un saistīto nozaru
tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts”

KAS VAR PIETEIKTIES
ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES
ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

Apmācības kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru
komersantu nodarbināto kvalifikācijas celšanai
30-70% no tiešajām apmācību izmaksām
Līdz 2018.gada 31.decembrim
http://zalasmajas.lv/eiropas-projekti/
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ATBALSTS PAR DZĪVNIEKU, SĒJUMU UN STĀDĪJUMU PLATĪBU APDROŠINĀŠANU
NOSAUKUMS
KAS VAR PIETEIKTIES

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu
Juridiskas personas
Privātpersonas
Zemnieku saimniecības
-

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prēmiju, veicināt
lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska
mazināšanā

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes
izdevumiem
2019.gada 1.decembrim

INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/riska-parvaldiba-234
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VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS DARBĪBAS NODROŠINAŠANA UN TERITORIJAS
AKTIVIZĒŠANA

NOSAUKUMS

KAS VAR PIETEIKTIES

Efektīvas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana,
piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un
teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu
teritoriju attīstības nepārtrauktību
Atbalstāmās nozares: LEADER
Vietējā rīcības grupa, t.i., biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts
atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
2014.-2020.gada plānošanas periodā

Aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanu:
ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

-

-

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana
mācības, kas palielina stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās
rīcības grupas pārstāvju zināšanas attiecīgajā kompetences
jomā
dalība vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos un sanāksmēs
reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā
stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, t.sk.,
vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi, kas saistīti
ar vietējo vajadzību noskaidrošanu un stratēģijas īstenošanas
gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu
publicitātes pasākumi, kas sniedz informāciju par vietējās
rīcības grupas darbību un stratēģiju
informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kas sniedz
atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju
radīšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā

100 %
Dokumentu pieņemšana atvērta visa 2014.-2020. plānošanas perioda
ietvaros
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/19-4-vietejas-ricibas-grupas-darbibas-nodrosinasana-unteritorijas-aktivizesana-238

14

TIRDZNIECĪBAS PASĀKUMI

NOSAUKUMS

KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE

PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

Jaunu tirgu apgūšana, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšana,
produkcijas izsekojamība un marķējuma nostiprināšana
1.
Biedrība:
kura ir reģistrēta vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma
iesniegšana
kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība,
akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un
konservēšana
2.
Atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir
reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes
iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā,
palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir
pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā

Sabiedrības izpratnes palielināšanu par ilgtspējīgiem zvejas un
akvakultūras produktiem:
- Reklāmas kampaņu rīkošana
- Tirgus izpēte
- Kvalitātes uzlabošanu, veicinot:
1.
konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu un
iesaistīto operatoru pielāgošanos attiecīgajām atbilstības un
sertifikācijas prasībām saskaņā ar regulu Nr. 1151/2012
2.
Ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma
piekrastes zvejas produktu, sertificēšanu un veicināšanu un videi
nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu
- Zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanu
un – atbilstošā gadījumā – Eiropas Savienības mēroga
ekomarķējuma izveidi zvejas un akvakultūras produktiem
saskaņā ar regulu Nr. 1379/2013
- Jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanu, tajā skaitā dalību
starptautiskajās izstādēs
Biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 60
procentu no attiecināmajām izmaksām
-

Biedrībai, kas ir atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija, ir
75 procenti no attiecināmajām izmaksām

-

Atvasinātai publiskai personai
attiecināmajām izmaksām

ir

100

procentu

no

No 19.02.2018. līdz 14.12.2018.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/54-03-tirdzniecibas-pasakumi-228
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INOVĀCIJA

NOSAUKUMS

KAS VAR PIETEIKTIES

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE

PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

Inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē,
izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus,
aprīkojumu, procesus vai metodes

-

Juridiskas personas
Valsts iestādes
Zemnieku saimniecības
Biedrības un nodibinājumi
Individuālie komersanti

- Iekārtu iegāde
- Būvniecība
- Pētījumi
- 1.prioritātē "Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu,
inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību" 2 000 000 EUR,
- 2.prioritātē "Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu,
inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru" 1 600 000 EUR.

No 20.08.2018. līdz 14.12.2018.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/inovacija-273
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STARPTERITORIĀLĀ UN STARPVALSTU SADARBĪBA

NOSAUKUMS

KAS VAR PIETEIKTIES

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

- vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada
plānošanas periodā
-

ATBALSTĀMĀS
AKTIVITĀTES

ATBALSTA
INTENSITĀTE
PIETEIKŠANĀS
TERMIŅŠ
INFORMĀCIJA PAR
PROGRAMMU

-

tehniskais sagatavošanās atbalsts sadarbības projektiem;
starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā
līmenī;
starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un
līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās,
kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas
aktivitātes

100 %
17.09.2018.-16.10.2018.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/19-3-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283
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