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Jaunumi

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos biznesa uzsācēju aktivitāte ir palielinājusies par 40% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo
periodu, turklāt pieaugums novērojams visos Latvijas reģionos. Tas parāda, ka uzņēmējdarbības vide un pieejamās atbalsta
programmas aizvien vairāk iedrošina iedzīvotājus sākt uzņēmējdarbību.

Atbalsta programmas kļuvušas par nozīmīgu uzņēmēju atspēriena punktu perspektīvu biznesa ideju īstenošanai, uzņēmumu
produktivitātes kāpināšanai un eksportspējas celšanai. Šajā rakstā sniegsim ieskatu pieejamajās atbalsta programmās
uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Starts perspektīvu biznesa ideju īstenošanai

Attīstības finanšu institūcija Altum jaunajiem uzņēmējiem piedāvā iespēju saņemt starta aizdevumu no 2000 līdz 150 000 eiro
apmērā. Aizņēmuma atmaksas periods ir 10 gadi, savukārt nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem
atmaksas termiņš ir līdz 15 gadiem. Jaunie uzņēmumi bez sava līdzfinansējuma var pieteikties aizņēmumam līdz 7000 eiro,
savukārt aizņēmuma summai virs 7000 eiro nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums 10% apmērā. Minētajam atbalstam var
pieteikties pirms uzņēmuma dibināšanas, līdz pieciem gadiem veci Uzņēmumu reģistrs (UR) reģistrēti uzņēmumi, kā arī
pašnodarbinātas personas.

Ideju autoriem un līdz trīs gadus veciem uzņēmumiem piemērots būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA Biznesa
inkubatoru sniegtais atbalsts. Pēc atbalsta ideju attīstītāji var vērsties kādā no 14 LIAA Reģionālajiem biznesa inkubatoriem un LIAA
Radošo industriju inkubators Rīgā, kur biznesa uzsācējiem tiek nodrošināta uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamā vide,
profesionāļu konsultācijas, apmācības, finansējums un informācija par pieejamajām atbalsta programmām.

Sociālā uzņēmējdarbība un atbalsts reģioniem

Lauksaimniecības, zivsaimniecības un citi uzņēmumi, kas atrodas lauku teritorijās vai pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz
15 000 eiro, var pieteikties Altum mazajam aizdevumam, kas īpaši paredzēts lauku teritoriju attīstībai. Aizdevuma apmērs ir līdz
100 000 eiro, savukārt atmaksas periods ir 10 gadi. Minētais finansējums pieejams uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 70 000 eiro
iepriekšējā gadā (neņemot vērā valsts un Eiropas Savienības atbalstu). Altum piedāvā arī sociālās uzņēmējdarbības grantu, kura
apjoms ir no 5000 līdz 200 000 eiro. Finansējums pieejams sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai, lai palielinātu
labumu sabiedrībai, piemēram, sekmējot nabadzībai pakļauto un sociāli atstumto sabiedrības grupu iekļaušanu darba tirgū.

Akcelerācijas fondi straujam biznesa sākumam

Inovatīviem jaunuzņēmumiem jeb start-up uzņēmumiem un perspektīvu biznesa ideju īpašniekiem Altum izveidojis trīs
akcelerācijas fondus. Akcelerācijas būtība ir palīdzēt atsperties daudzsološiem augstas pievienotās vērtības agrīniem biznesiem.
Jaunie fondi ir fokusēti uz jaunuzņēmuma komercializēšanas posmu, turklāt tieši inovāciju un tehnoloģiski ietilpīgo uzņēmumu
segmentā. Akcelerācijas ietvaros atbalsts uzņēmumiem pieejams divos posmos – pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā.
Pirmssēklas posmā ir iespējams pretendēt uz finansējumu līdz 50 000 eiro, kas paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām,
produkta izstrādei, izpētei un novērtēšanai. Savukārt sēklasnaudas periodā iespējams iegūt finansējumu līdz 250 000 eiro ar mērķi
veicināt uzņēmuma tālāku izaugsmi un saimnieciskās darbības paplašināšanu.
Jaunuzņēmumu atbalstu piedāvā arī LIAA, kur iespējams pieteikties atbalstam augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei un
nodokļu atvieglojumiem. 2019. gada sākumā jaunuzņēmumi atkal varēs pieteikties atbalstam dalībai izstādēs, konferencēs un
tiešajās vizītēs ārvalstīs.

Lai veicinātu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību uzņēmumos, kopš šī gada 28. septembra LIAA atsākusi pieteikumu
pieņemšanu Inovāciju vaučeru programmā, kur ir iespējams iegūt atbalstu līdz 25 000 eiro apmērā pētniecības pasākumu
īstenošanai sadarbībā ar zinātniskajām organizācijām, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšanai un testēšanai un sertificēšanai. Programma ir īpaši noderīgs atbalsta instruments jauniem inovācijās balstītiem
uzņēmumiem.
Darbojas arī Altum un biedrības LatBAN - Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls kopīgs pilotprojekts, kura ietvaros tiek sniegts atbalsts
biznesa uzsācējiem un uzņēmumiem ar lielu izaugsmes potenciālu, veicinot privāto investoru piesaisti inovatīvām biznesa idejām.
Maksimālā aizdevuma summa vienam projektam ir 150 000 eiro, savukārt apstrādes nozarē pieejams aizdevums līdz 250 000, ja
projektā iesaistās vairāk nekā viens biznesa eņģelis.

Sports, azarts un tehnoloģijas

Valsts atbalsta programmas biznesa uzsācējiem sekmējušas daudzu uzņēmumu izaugsmi. Kā viens no piemēriem irPlayGineering
Systems, kas jau kļuvis par spēcīgu eksporta uzņēmumu ar labām perspektīvām paplašināt noieta tirgus. Uzņēmums dibināts
2011. gadā, šobrīd nodarbina 36 cilvēkus un savu produkciju eksportē uz 18 valstīm. Uzņēmums veic spēļu analīzi, izmantojot ripu
un bumbu izsekošanas sistēmu, kas ievāc datus par spēlētāju fizisko noslodzi spēles laikā, precizitāti un kļūdām, lai varētu uzlabot
treniņprocesu un komandas rezultātus. Kā mērķi uzņēmuma vadība ir izvirzījusi kļūt par pasaulē vadošo sporta analītikas
pakalpojumu nodrošinātāju. Uzņēmuma programmatūra tiek izmantota arī spēļu tiesāšanai, lai nodrošinātu pieņemto lēmumu
precizitāti. Uzņēmums sniedzis savus pakalpojumus gan Pasaules čempionātā hokejā, gan tas minēts kā viens no potenciālajiem
kandidātiem, kas savus videotiesāšanas risinājumus varētu nodrošināt Nacionālajā hokeja līgā (NHL) Ziemeļamerikā.

Augstākās kvalitātes skaņa rodas Latvijā

Kā vēl viens Latvijas uzņēmumu veiksmes stāsts ir minams tehnoloģiju uzņēmums SIA S
“ onarworks”, kas dibināts 2012. gadā un
piedāvā skaņas uzlabošanas programmatūru austiņām un skaļruņiem. Pašlaik uzņēmums nodarbina 32 cilvēkus un savu
produkciju eksportē uz 170 valstīm. Uzņēmuma piedāvāto skaņas uzlabošanas programmatūru izmanto aptuveni 20 tūkstoši
profesionālu skaņu ierakstu studiju, tostarp tādi pasaulē slaveni mākslinieki kā Laionels Ričijs, Selīna Diona un Vitnija Hjūstone.
Uzņēmums piesaistīja Altum izaugsmes riska kapitālu, lai veicinātu savu tehnoloģisko attīstību un celtu starptautisko
konkurētspēju.
Minētie piemēri parāda, ka valsts piedāvāto iespēju izmantošana ir būtisks atspēriena punkts biznesa uzsākšanai un arī augstas
pievienotas vērtības produkcijas radīšanai. Plašāka informācija par Altum administrētajām programmām un par LIAA
programmām.
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