
INOVĀCIJU ATBALSTA 
PROGRAMMA ZĪLE

VALMIERA | BEVERĪNAS NOVADS | BURTNIEKU NOVADS | KOCĒNU NOVADS



PAR PROJEKTU KONKURSU

Organizē: 

Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku 

un Kocēnu novada pašvaldībām un biedrību «Valmieras Attīstības 

aģentūra»

Valmieras pilsētas pašvaldība finansējumu konkursā nodrošina Urban
Innovative Actions projekta «Eiropas nākamās paaudzes mazās 
pilsētas» (UIA03-250 NextGen Microcities) ietvaros



KONKURSA MĒRĶIS
Veicināt:

• jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos 
uzņēmumus, kā arī jaunu uzņēmumu (īpaši uz izgudrojuma bāzētu un 
tehnoloģiski orientētu uzņēmumu) veidošanos

• privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras pilsētu un 
tai pieguļošo teritoriju par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb 
testēšanas vidi (angliski –test-bed)

KONKURSA UZDEVUMS
Sniegt atbalstu komersantiem, tai skaitā saimnieciskās darbības
veicējiem, līdzfinansējot dažādu inovāciju projektus



KONKURSA BUDŽETS

• Kopējais finansējums ir 37 008 eiro

• Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 eiro, bet 
maksimālais atbalsta apjoms ir 10 000 eiro

• Uzņēmums var iesniegt 3 savstarpēji nesaistītus konkursa pieteikumus

• Finansējums tiek piešķirts granta veidā kā de minimis atbalsts



ATTIECINĀMĀS AKTIVITĀTES

Jebkādu risinājumu ieviešana, kas uzņēmumam palīdz jaunu produktu 
un inovāciju izstrādē, testēšanā un ieviešanā

2020. gadā atbalstītie projekti:

SIA "Artifex Plus" - Inovatīvas produktu līnijas izveide un tās virzīšana tirgū, 
izmantojot interneta platformas

SIA "DAUPRO" - Vadības un pārdošanas procesu datorizētas sistēmas izstrāde 
iekšējo un pārdošanas procesu optimizācija

SIA "Vaidava Ceramics" - Kompakta izmēra apdedzināšanas krāsns iegāde

SIA "Printo" - Produkta "Bērnu kartona mājiņas" radīšana un ieviešana tirgū

SIA "GDOG" - E-Kvok samu pievilināšanas ierīce



ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

• Atlīdzība par darba veikšanu - uzņēmuma stiprināšanas projektā 
nodarbinātā personāla darba alga un nodokļi

• Administratīvie, biroja izdevumi un telpu nomas maksa, ja tas 
nepieciešams projekta realizēšanai, nepārsniedzot 10% no kopējā 
projekta budžeta

• Instrumentu, iekārtu, aprīkojuma, materiālu iegāde, ja tie 
nepieciešami projekta realizēšanai



ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

• Ārējo pakalpojumu izmaksas

• Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumi, ja tos nevar atgūt

• Izmaksas tiek attiecinātas no brīža, kad tiek parakstīts līgums par 
finansējuma piešķiršanu

• Projektā iekļaujamas attiecināmās aktivitātes un attiecināmās 
izmaksas līdz tekošā gada 30. septembrim



ATBALSTA INTENSITĀTE   60% | +10% | +10%

60% ja nodarbina vismaz 1 līdz 3 Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai 
Kocēnu novadā deklarētus darbiniekus

+ 10%: ja nodarbina 4 un vairāk Valmierā Valmierā, Beverīnas, 
Burtnieku vai Kocēnu novadā deklarētus darbiniekus
+ 10%: ja izpildās vismaz viens no šiem nosacījumiem:

- ja projekts paredz sadarbību ar vismaz vienu no pašvaldībām vai 
vismaz viena no pašvaldībām gūs kādu ieguvumu, noderīgu 
pienesumu
- ja projekts paredz sadarbību ar Vidzemes Augtsksolu un/vai 
Valmieras tehnikumu (prototipa izstrādē, pētniecībā, inovāciju 
ieviešanā u.c.)
- ja pretendentam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir piešķirts       
sociālā uzņēmuma statuss



ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA

Atbalsta finansējums tiek izmaksāts divās daļās:

1. 20% avanss pēc līguma parakstīšanas

2. atlikusī daļa pēc gala atskaites aizstāvēšanas



PRETENDENTI
• Darbojas Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu novadā un 

nodarbina vismaz 1 Valmierā, Beverīnas, Burtnieku vai Kocēnu novadā 
deklarētu darbinieku

• Nav maksātnespējīgs, nav ar nodokļu parādiem (līdz 150 eiro parāds 
netiek ņemts vērā)

• Nedarbojas tādās jomās, kā azartspēles, alkohola tirdzniecība, tabakas 
izstrādājumu tirdzniecība, ieroču un munīcijas tirdzniecība, 
zvejniecība un akvakultūra, lauksamniecības produktu primārā 
ražošana

• Atbilst nolikuma prasībām un iegūst papildu punktus kvalitatīvajos 
kritērijos

• Pieteikties var pretendenti, ja ARĪ darbojas neatļautajā jomā, bet var 
šīs darbības un izmaksas nošķirt no pieteiktā projekta un var 
nodrošināt, ka neatļautās darbības negūs labumu no piešķirtā atbalsta

• Nav saņēmis atbalstu pagājušā gada projektu konkursā



PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

• Pieteikumus vērtē vērtēšanas komisija – pašvaldību un Valmieras 
Attīstības aģentūras pārstāvji (var tikt pieaicināti eksperti)

• Komisija vērtē:

- atbilstību nolikumam

- atbilstību de minimis nosacījumiem

- atbilstību vērtēšanas kritērijiem

• Tiek atbalstīti projekti ar augstāko novērtējumu kvalitatīvajā 
vērtējumā

• Ja vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir 
projektiem ar mazāku pieprasīto atbalsta apjomu

• Projekts var tikt atbalstīts, daļēji atbalstīts vai noraidīts



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Kvalitatīvā vērtējuma kritēriji:

1. Piedāvātā inovāciju projekta augsts komercializācijas potenciāls tirgū vai būtiska
nozīme pretendenta attīstībai un izaugsmei

2. Piedāvātā projekta jaunrade un inovāciju līmenis

3. Piedāvātā inovāciju projekta eksporta potenciāls

4. Piedāvātā inovāciju projekta potenciāls radīt jaunas, ekonomiski pamatotas
darba vietas

5. Pretendenta darbinieku deklarētās dzīves vietas adreses

6. Plānoto izmaksu pamatojums

7. Inovāciju projekta ilgtspējīgums

8. Inovāciju projekta atbilstība vismaz vienam inovāciju tipam

Maksimālais punktu skaits 5



PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

• Pieteikums sastāv no pieteikuma veidlapas (vispārējā informācija,

projekta apraksts un plānoto izmaksu tāme) un izdrukas no 

de minimis atbalsta uzskaites sistēmas

• Pieteikumu paraksta komersants vai paraksta tiesīgā persona

• Pieteikums jāiesniedz līdz 14.02. plkst. 23.59

• Jāiesūta uz e-pastu agentura@valmiera.lv ar norādi –

“ZĪLE 2021 - projekta pieteikums.”

• Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā elektroniski parakstīts pdf. 
formātā



JA PROJEKTS TIKS ATBALSTĪTS

• 20 darba dienu (4 nedēļas) laikā pēc rezultātu paziņošanas tiks 
noslēgts līgums

• Saņemts pirmais maksājums 20% apmērā no piešķirtā atbalsta 
summas

• Projekta realizēšana

• Komunikācija par projekta rezultātiem

• Jāsagatavo gala atskaite, kad projekts ieviests

• Saņemts atlikušais maksājums



KONKURSA DOKUMENTĀCIJA

https://developvalmiera.lv/zile/



PIETEIKUMA FORMA















INOVĀCIJU PROJEKTA PLĀNOTO IZMAKSU TĀME

Summa ar PVN, 

ja projekta 

pieteicējs nevar 

atgūt PVN 

Summa bez 

PVN, ja projekta 

pieteicējs var 

atgūt PVN



10 inovāciju tipi



KONTAKTPERSONA

Baiba Zvejniece

Valmieras Attīstības aģentūra

+371 26805200

baiba.zvejniece@valmiera.lv


