Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā (2019.g)

Īsi par atbalsta pasākumiem:
Spēkā esošais juridiskais regulējums: „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests
Indikatīvais projektu iesniegšanas termiņš:
2019.gada vidus.

Atbalsta pretendents:
Mikro vai mazais komersants, fiziska persona vai individuālais komersants, kura juridiskā
adrese vai deklarētā dzīvesvietas adrese atrodas lauku teritorijā – novadā vai pilsētā, kurā ir
mazāk par 5000 iedzīvotājiem.

Atbalstāmās darbības:
Investīcijas, kas paredzēts ar lauksaimniecisko produktu ražošanu nesaistītu nozaru attīstībai:
Jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, inventāra iegādei,
Būvniecībai, rekonstrukcijai un teritoriju labiekārtošanai.

Attiecināmo izmaksu griesti vienai saistīto personu grupai:
Ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā - 700 000 euro, tai skaitā par
mobilo tehniku 200 000 euro;
ieguldījumiem ražošanas attīstībā - 500 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200
000 euro;
ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā - 300 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku
200 000 euro.

Atbalsta intensitāte:
Atbalsta intensitāte ir 40% (par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās - 50 %, par specializēto
meža tehniku - 35 %).

Attiecināmās izmaksas:
1. Jaunu pamatlīdzekļu iegādes izmaksas (tehnika, iekārtas, aprīkojums;
datorprogrammas, tostarp mobilā tehnika, mehāniskā tehnika un velkamā tehnika);
2. Jaunas būvniecības un pārbūves izmaksas;
3. Būvmateriālu iegādes izmaksas;
4. Vispārējās izmaksas (arhitektu, inženieru honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumi).

Vērtēšanas kritēriji
Tiek vērtēta projekta gatavība, teritorijas attīstības indekss, kurā projekts tiek īstenots,
projekta īstenošanas nozare, radīto darba vietu skaits, neto apgrozījuma pieaugums pēc
projekta īstenošanas un projekta mērķu skaits. Vērtēšanas kritērijus skatiet Pielikumā Nr. 1.
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Mūsu pieredze
Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā desmit gadus darbojas
ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā
vairāk kā 100 milj. EUR vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan
reģionā zināmiem nozaru līderiem. Zemāk vairāki veiksmīgi mūsu sadarbības partneri:

Rinalds Trukšs
Partneris

Prasmes: Finansējuma piesaistīšana un strukturēšana.
Pārmaiņu vadība. Biznesa modeļu attīstīšana un koprades
darba metožu pielietošana ikdienas darbā. Vēsturiski
apjomīgākie projekti kokapstrādes, pārtikas pārstrādes un
poligrāfijas nozarēs.
tālrunis: +371 22844088
e-pasts: rinalds@globalconsulting.lv
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Pielikums nr.1 “Vērtēšanas kritēriji”
Nr.
Kritēriju grupa
p.k.
1

2

Projekta darbības
virziens

Darbības nozare

Kritērijs

Punktu
skaits
kritērijā

Ražošana

30

Pakalpojumu sniegšana

5

Mežkopība un citas mežsaimniecības
darbības

40

Mežizstrāde

40

Mežsaimniecības palīgdarbības

20

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru
izstrāde

40

Tekstilizstrādājumu ražošana

40

Apģērbu ražošana

40

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu
ražošana, izņemot mēbeles; salmu un
pīto izstrādājumu ražošana

40

Papīra un papīra izstrādājumu
ražošana

40

Farmaceitisko pamatvielu un
farmaceitisko preparātu ražošana

40

Gumijas un plastmasas izstrādājumu
ražošana

40

Nemetālisko minerālu izstrādājumu
ražošana

40

Gatavo metālizstrādājumu ražošana,
izņemot mašīnas un iekārtas

40

Datoru, elektronisko un optisko
iekārtu ražošana

40

Elektrisko iekārtu ražošana

40

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu
un darba mašīnu ražošana

40

Automobiļu, piekabju un puspiekabju
ražošana

40

Citu transportlīdzekļu ražošana

40

Mēbeļu ražošana

40

Cita veida ražošana

40

Veterinārie pakalpojumi

40

Iekārtu un ierīču remonts un
uzstādīšana

20

Atkritumu savākšana, apstrāde un
izvietošana; materiālu pārstrāde

20

Automobiļu apkope un remonts

20

Drošības sistēmu pakalpojumi

20

Sporta nodarbības, izklaides un
atpūtas darbība

20

Max.
punkti
kritērijā
30

40
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3

4

5

Projektā paredzēta
būvniecība, pārbūve vai
būves atjaunošana
(punktu skaitu reizina ar
būvniecības izmaksu
proporciju no kopējām
izmaksām)
Teritorijas attīstības
indekss

Darbavietu radīšana

6

Apgrozījuma
palielinājums pēc
projekta īstenošanas

7

Uzņēmējdarbības ilgums

8

Saņemtais publiskais
finansējums

Datoru, individuālās lietošanas
priekšmetu un mājsaimniecības
piederumu remonts

20

Pārējo individuālo pakalpojumu
sniegšana

20

Ēdināšanas pakalpojumi

20

Citas nozares

0

Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts
kopā ar projekta pieteikumu

10

Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts
(apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi
par būvniecības ieceres akceptu ir
iesniegts kopā ar projekta pieteikumu
Atbalsta pretendenta projekta
īstenošanas vieta teritorijas attīstības
indekss novadam (ja tas ir negatīvs)

10
5
Atbilstoši
aprēķinātajam
koeficientam

Izveido trīs un vairāk darba vietas
(normāls laiks)

15

Izveido divas darba vietas (normāls laiks)

10

Izveido vienu darba vietu (normāls laiks)

5

Saglabā esošās darba vietas

0

Palielina neto apgrozījumu projekta
īstenošanas nozarē līdz 5%

0

Palielina neto apgrozījumu projekta
īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5%

Par katru
procentpunktu
virs 5% viens
punkts

Ilgāk par 24 mēnešiem

20

Līdz 24 mēnešiem

0

LAP 2007.-2013.gada pasākumā
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai” vai LAP 2014.-2020. gada
pasākuma „Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība”
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanai un attīstībai” plānošanas
periodā atbalsta pretendents nav saņēmis
publisko finansējumu.

10

17

15

20

20

10

Kopā (Max.)

162

Kopā min. nepieciešamie punkti, lai pretendētu uz atbalstu

75
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Pielikums nr.2 - Pilsētas, kurās nevar pretendēt uz atbalstu
Pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000
Nr.
p.k.

Pilsēta

Iedzīvotāju skaits 2015. gada sākumā

1.

Daugavpils

85286

2.

Liepāja

70499

3.

Jelgava

57045

4.

Jūrmala

49305

5.

Ventspils

35914

6.

Rēzekne

28745

7.

..Ogres pilsēta

23909

8.

Valmiera

23230

9.

Jēkabpils

22722

10.

..Tukuma pilsēta

17381

11.

..Salaspils pilsēta

16729

12.

..Cēsu pilsēta

15390

13.

..Olaines pilsēta

11359

14.

..Kuldīgas pilsēta

11010

15.

..Siguldas pilsēta

11243

16.

..Saldus pilsēta

10626

17.

..Dobeles pilsēta

9487

18.

..Talsu pilsēta

9503

19.

..Bauskas pilsēta

8912

20.

..Krāslavas pilsēta

8144

21.

..Ludzas pilsēta

8194

22.

..Gulbenes pilsēta

7683

23.

..Madonas pilsēta

7401

24.

..Līvānu pilsēta

7460

25.

..Limbažu pilsēta

7359

26.

..Alūksnes pilsēta

7255

27.

..Aizkraukles pilsēta

7136

28.

..Preiļu pilsēta

6615

29.

..Balvu pilsēta

6470

30.

..Ikšķiles pilsēta

6588

31.

..Lielvārdes pilsēta

6106

32.

..Baložu pilsēta

6387

33.

..Smiltenes pilsēta

5332

34.

..Valkas pilsēta

4853
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