Eksperti aprēķinājuši, ka ar dalību programmā
"Biznesa uzrāviens", uzņēmums var iegūt
atbalstu 15000 - 45000 latu apmērā gadā
Uzņēmumu apvienība „Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centrs” (LUAC) dod iespēju
vietējiem uzņēmumiem kļūt par LUAC atbalsta un attīstības veicināšanas programmas
dalībniekiem. LUAC radis iespēju programmas dalībniekiem nodrošināt pieeju
pakalpojumiem dažādās jomās, pilnībā vai daļēji kompensējot izmaksas. LUAC
pakalpojumus jau tagad izmanto ap 400 uzņēmumi, kas novērtē iespējas un piedzīvo
izaugsmi. Par programmu un tās atbalsta iespējām skatiet
http://shortly.lv/biznesauzravienshttp://shortly.lv/biznesauzraviens
Tāpat arī "Nodokļu likumdošanas izglītības centra" eksperti ir izvērtējuši konkrēto
ieguvumu katram uzņēmumam no programmas "Biznesa uzrāviens", kādu tas var
saņemt 12 mēnešu laikā. Summa svārstījusies no 15 līdz pat 45 tūkstošiem latu. "Šī
nav standarta atbalsta programma, kur uzņēmums saņem naudu savā kontā, šeit
uzņēmumam ir pašam arī aktīvi jādarbojas, jāstrādā ar ekspertiem un tikai tad tas pilnā
apmērā var izmantot visus ieguvumus," norādā "Nodokļu likumdošanas izglītības
centra" finanšu konsultante Inga Pumpure.
Kā jau tika minēts, “Biznesa uzrāviens” atbalstu 2012. / 2013. gadā ir izmantojuši tādi
uzņēmumi, kā 3C, 66 North, Austrumu Baltijas Kompānija, Amazone, Amserv, Ankravs,
Astro, Auto halle, Avalon hotel, Baltexim, Baltic Industry, BCG Riga, BigBank, Borenius,
Būvserviss, advokātu birojs Novius, Cēsu novada pašvaldība, Consilium, CreditOn,
Daugulis&Partneri, Dynasty, DnB Banka, Dona, Eco Building Industry, Enefit, Faneks,
Glaskek, Grifs AG, Kokneses novada pašvaldība, Kronis, LatRosTrans, Latvenergo,
Latvijas Autoceļu uzturētājs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas
Valsts meži, Lextal, M.T.Z Serviss, Mērniecības datu centrs, Narvesen, Norvik Banka, NP
Properties, Ojārs Āva un Dēli, Ošukalns, Pindstrup Latvia, Latakko, Reftrans Logistics,
Reneprint poligrāfija, RicBerry, Rīgas Tehniskā universitāte, Saldus novada pašvaldība,
Schmolz+Bickenbach, Siguldas novada pašvaldība, Sirowa Riga, Straupes piens, Svētes
maize, Terra Express, Tiesu namu aģentūra, TÜV NORD Baltik, Valmieras novada
pašvaldība, advokātu birojs Varul (iepriekš BDO Legal), Veselības centrs 4, Vincents
Polyline, Westkredit, Yit Celtniecība un daudzi citi.
Dalības maksa programmā uzņēmumam sastāda LVL 360 vienam gadam, LVL
540 diviem gadiem vai LVL 720 trīs gadiem. 50% atvieglojums otrā un trešā
gada samaksai ir spēkā tikai līdz 2013. gada 10. aprīlim.

