Atbalsts investīcijām biznesa paplašināšanai
un attīstībai
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finansējums līdz pat 4 milj. euro augsti tehnoloģisku
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iekārtu un ražošanas līniju izstrādei, uzstādīšanai un
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testēšanai reālā ražošanas vidē. Atbalsta intensitāte ir

projektēšanas un uzraudzības izmaksas.

35% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
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Programmas ietvaros atbalstu 35% apmērā var

Uz atbalstu varēs pretendēt apstrādes rūpniecības,

saņemt arī lielie uzņēmumi, ja ieguldījumus plānots

datorprogrammēšanas vai veselības aprūpes nozares

veikt nekustamā īpašuma attīstīšanai ražošanas

uzņēmumi, kas plāno veikt vismaz 1 milj. euro lielas

vajadzībām un tālākai iznomāšanai mazajiem un

investīcijas iekārtās, aprīkojumā, materiālos, kā arī

vidējiem uzņēmumiem.

programmatūrā,

licenču

un

patentu

iegādē,

lai

izgatavotu vai iegādātos eksperimentālu ražošanas
iekārtu vai līniju, kas nepieciešama jaunu produktu
ieviešanai ražošanā un kuras izmaksas līdz pat 80%
apmērā var veidot tirgū jau pieejamu iekārtu vai to
komponenšu izmaksas.

3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide
atbalstāmo investīciju projektiem
Lielu investīciju projektu īstenošanai, kas ietver

Plānots, ka projekta pieteikumus atbalsta saņemšanai
varēs iesniegt divus mēnešus, sākot jau no šī gada
jūlija*.

gan ēku būvniecību, gan arī dažādu iekārtu un
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iegādi,
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pieejama
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ienākuma nodokļa atlaide līdz 25% apmērā no
ieguldījumu summas. Uz atbalstu var pretendēt
apstrādes

rūpniecības,

loģistikas,

telekomunikāciju, informācijas pakalpojumu un

2. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas
telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai
Papildinot

ES

investīcijām

fondu

finansējuma

eksperimentālās

datorprogrammēšanas nozares uzņēmumi un datu
centri, kas turpmāko piecu gadu laikā plāno veikt
ieguldījumus vismaz 10 milj. euro apmērā.

pieejamību

ražošanas

iekārtās,

Investīciju
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var
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Ekonomikas

ministrijā izvērtēšanai līdz 2020.gada 1.oktobrim,

sākot no šī gada 3.jūnija komersantiem ir iespēja

un

iesniegt projekta pieteikumus ES fondu programmā

Ministru kabinets, balstoties uz izstrādāto biznesa

“Atbalsts

plānu

ieguldījumiem

ražošanas

telpu

un

infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”, kuras

lēmumus
un

par

ietekmes

novērtējumu.

ietvaros mazie un vidējie uzņēmumi varēs saņemt līdz
1

166

000

euro

lielu

finansējumu

to

rūpniecisko

ražošanas ēku izveidei Latvijas reģionos (izņemot
Rīgu).

* šī brīža Ekonomikas ministrijas provizoriski noteiktais projektu iesniegšanas termiņš

apstiprināšanu
uz

pieņems

tautsaimniecību

Atbalsts jaunu produktu
ieviešanai ražošanā

Atbalsts industriālo telpu
izveidei

UIN atlaide atbalstāmo
investīciju projektiem

Maksimālā atbalsta
intensitāte

35%

45%

25%

Atbalsta maksimālais
apjoms

4 milj. euro

1,16 milj. euro

Nav ierobežots

Minimālā ieguldījumu
summa

1 milj. euro

Nav ierobežots

10 milj. euro

Atbalstāmās darbības

Eksperimentālu tehnoloģiju (iekārtas
vai ražošanas līnijas) izgatavošana vai
iegāde, kā arī uzstādīšana un testēšana
reālā ražošanas vidē

Ēku būvniecība, pārbūve vai
atjaunošana, kas saistīta ar
ražošanas ēku izveidi. Lielajiem
uzņēmumiem – ražošanas ēku
attīstīšana un iznomāšana MVU

Uzņēmējdarbības paplašināšana
– jaunas darbības vietas izveide,
jaudas
palielināšana,
jaunu
produktu
ražošana,
modernizācija
 Ražošanas iekārtas

 Iekārtas un aprīkojums

Attiecināmās
izmaksas

 Ražošanas ēkas

 Materiāli, kas nepieciešami
eksperimentālo tehnoloģiju
izgatavošanai, uzstādīšanai un
testēšanai

 Infrastruktūra (pievedceļi,
ūdensvads/kanalizācija, gāze,
elektrība, sakari, laukumi)

 Programmatūras izmaksas, licenču
un patentu iegāde

Atbalstāmās nozares

Projekta īstenošanas
termiņš

 Projektēšanas un uzraudzības
izmaksas

Apstrādes rūpniecība

Apstrādes rūpniecība,
datorprogrammēšana, loģistika,
informācijas pakalpojumi,
telekomunikācija

3 gadi

4 gadi

5 gadi

• P&A izmaksas pēc ieviešanas un
iepriekš veiktie P&A darbi

• Projekta
ietekme
tautsaimniecību

uz

•

Ēku platība

•

Pašu kapitāls pret projekta
izmaksām

• Pievienotās
pieaugums

•

Projekta nozare

• Projekta īstenošanas vieta

un

•

Bankas garantija

• Apgrozījums pret projekta izmaksām

•

Gatavība
uzsākšanai
(būvatļauja,
iepirkums
un
kredītlīgums)

• Jaunradītās P&A darba vietas
• Iepriekš
un
projekta
ieviestie jaunie produkti
• Projekta gatavība
finansējums)

rezultātā

(iepirkums

• Atbalsta intensitātes samazinājums
• Saistība ar citiem projektiem, vide
(ietekme,
ekoinovācijas,
zaļais
iepirkums).
Projektu iesniegšana

 Ēkas, noliktavas un
infrastruktūra

Apstrādes rūpniecība,
datorprogrammēšana un veselības
aprūpe

• Algas pret valsts vidējām

Galvenie vērtēšanas
kritēriji

 Datorprogrammēšanas un
telekomunikāciju iekārtas
serveri un datu centru
aprīkojums, kā arī to būtiski
palīgrīki

•

Saikne ar citiem projektiem

• Ieguldījumu apjoms
vērtības

• Jaunas darba vietas
• Darba algas un darbaspēka
nodokļi
• Nozares tehnoloģiskums
• Apgrozījuma pieaugums
• Eksporta īpatsvars
• Ietekme uz vidi

Provizoriski – 2016.gada jūlijs līdz

2016.gada 3.jūnijs līdz

septembris

3.augusts

Līdz 2020.gada 1.oktobrim

*Apkopojumā iekļauti galvenie kritēriji un sniegts to vispārīgs apraksts, kas nav izsmeļošs. Konkrēta projekta atbilstības noteikšanai
nepieciešams veikt papildus izvērtēšanu.
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