Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – valsts akciju sabiedrība „Latvijas
Attīstības finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). ALTUM turpina sniegt atbalstu Latvijai nozīmīgām jomām,
tai skaitā biznesa uzsākšanai un paplašināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam.
Šobrīd ALTUM īsteno septiņas kreditēšanas valsts atbalsta programmas, tai skaitā trīs ar Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļiem, dažādām uzņēmēju vajadzībām: aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, aizdevumus
apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsākšanai.

ALTUM atbalsts uzņēmējiem
Starta programma
biznesa uzsācējiem

Aizdevuma summa
Līdz 76.8 tūkst. eiro

Aizdevuma termiņš
Līdz 31.12.2020.

Uzņēmēja līdzdalība
10% projektiem virs
7.1 tūkst. eiro

Aizdevumu %
subsīdija
70% vai 80%

Topošajiem un esošajiem jaunajiem uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem ar pieredzi, uzsākot jaunu biznesu, ALTUM
piedāvā atbalstu aizdevuma, bezmaksas konsultācijas un aizdevuma procentu subsīdijas veidā Eiropas Sociālā
fonda Starta programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros. Starta
progrmmas piedāvātā aizdevuma procentu subsīdija paredz, ka atkarībā no uzņēmuma darbības ilguma
biznesa uzsācējiem pašam nebūs jāmaksā 70% vai 80% no kopējās aizdevuma procentu maksājumu summas.

Mikrokreditēšanas
programma

Aizdevuma summa
Līdz 14.2 tūkst. eiro

Aizdevuma termiņš
Līdz 5 gadiem

Uzņēmēja līdzdalība
10% projektiem virs
7.1 tūkst. eiro

Garantijas
–

ALTUM piedāvātā Mikrokreditēšanas programma paredzēta neliela biznesa attīstīšanai vai uzsākšanai
mikrouzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem, kā arī saimnieciskās darbības uzsācējiem. Mikrokreditēšanas
programmu līdzfinansē Latvijas un Šveices sadarbības programma.

Aizdevuma summa
Līdz 25 tūkst. eiro
MVU
mikrokreditēšanas
programma

Aizdevuma termiņš
Investīcijām Līdz 7
gadiem
Apgozāmo līdzekļi
aizdevumi līdz 5
gadiem

Uzņēmēja līdzdalība
10% projektiem virs
7.1 tūkst. eiro

Aizdevumu %
subsīdija
50% projektiem
līdz 30 tūkst. eiro

ALTUM piedāvātā MVU mikrokreditēšanas programma paredzēta nelielu biznesa projektu attīstīšanai mikro,
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kā arī saimnieciskās darbības uzsācējiem. Programmas ietvaros var saņemt
finansiālo atbalstu, kas sastāv no mikroaizdevuma un
procentu likmju subsīdijas 50% apmērā.
MVU mikrokreditēšanas programmu līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds.

Aizdevuma summa
Investīcijām - līdz 1.4
milj. eiro,
apgrozāmajiem
līdzekļiem - līdz 0.7
milj. eiro

Aizdevuma termiņš
Uzņēmēja līdzdalība
Garantijas
Investīciju
25% investīcijām,
Garantija ir
Komersantu
aizdevums līdz 10
0% apgrozāmiem
iekļauta
konkurētspējas
gadiem;
līzdekļiem
programmas
uzlabošanas
apgrozāmo līdzekļu
nosacījumos
programma
aizdevums līdz 5
gadiem
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā programma paredzēta mikro, maziem un vidējiem
uzņēmumiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu
finansējums paaugstinātu risku dēļ.

MVU izaugsmes
aizdevumu
programma

Aizdevuma summa
Investīcijām līdz 430 tūkst.
eiro, apgrozāmajiem
līdzekļiem līdz 285 tūkst.
eiro. Pakalpojumu nozarei
līdz 43 tūkst. eiro.
Investīcijām
lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem līdz
2.85 milj. eiro

Aizdevuma termiņš
Investīciju aizdevums
no 2 līdz 10 gadiem;
apgrozāmo līdzekļu
aizdevums no 2 līdz 5
gadiem

Uzņēmēja
līdzdalība
10%

Garantijas un
Aizdevumu %
subsīdija
Investīcijām
lauksaimniecībā
LAF garantijas
Investīcijām
apstrādes
rūpniecībā – 65%
vai 80%
garantija.
Investīcijām* –
aizdevuma %
subsīdija – 50%
apmērā.

Programmas ietvaros finansējumu var saņemt mikro, mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kuriem ir ekonomiski pamatoti
turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.
Programmā piedāvātā aizdevuma procentu subsīdija paredz, ka nelauksaimnieku investīciju projektiem, kur
aizņēmēji nav uzsākuši saimniecisko darbību agrāk par 5 gadiem pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas,
pašiem nebūs jāmaksā 50% no kopējās aizdevuma procentu maksājumu summas pirmos 5 gadus. Apstrādes
rūpniecības nozares investīciju projektiem ir paredzētas garantijas 65% vai 80% apmērā no nepieciešamās
aizdevumu summas. *Investīcijām aizdevuma % subsīdija netiek piešķirta lauksaimniecības nozares
projektiem.Programmas īstenošanai piesaistīti Eiropas Investīciju bankas līdzekļi.

Apgrozāmo līdzekļu
Aizdevuma summa
Aizdevuma termiņš
Uzņēmēja
Garantijas
aizdevumu
No 7 tūkst. eiro līdz
Līdz 2 gadiem
līdzdalība
Lauku attīstības
programma
1 milj. eiro vai
fonds
lauksaimniecības
2.85 milj. eiro*
produkcijas
ražotājiem
Lauksaimniecības uzņēmumi ALTUM var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumus lauksaimniecības produkcijas
ražošanai. Fiksētā procentu likme eiro, sākot no 4%.
*Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām saimniecībām.

Zemes iegādes
kreditēšanas
programma

Aizdevuma summa
Līdz 430 tūkst. eiro

Aizdevuma termiņš
Līdz 20 gadiem

Uzņēmēja
līdzdalība
-

Garantijas

Programmas ietvaros lauksaimniecības uzņēmumi var saņemt aizdevumus lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iegādei. Nav nepieciešams papildu nodrošinājums, ja pirkuma cena atbilst zemes vērtībai. Aizdevumu
procentu likme ir Valsts kases noteiktā resursu cena, kā arī administrēšanas un riska piecenojums (2,5%
nemainīgs visā aizdevuma darbības laikā). ALTUM veic aizdevuma pieteikuma pieņemšanu, izvērtēšanu,
aizdevuma izsniegšanu, bet lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku attīstības fonds.
Sandis Daubaris, ALTUM Liepājas filiāles vec.kredītprojektu vadītājs,
e-pasts: sandis.daubaris@altum.lv, tālr. 29482439;
Zaiga Jaunzeme, ALTUM Liepājas filiāles ESF Starta programmas konsultants;
e-pasts: zaiga.jaunzeme@altum.lv, tālr. 26494676;

Vairāk informācijas par ALTUM un mūsu piedāvātajām atbalsta programmām lasiet www.altum.lv.
Gaidīsim Jūs ALTUM Liepājas filiāles Saldus APKC, Avotu ielā 12, 2.stāvā 205.kab., Saldū !

