Aktualitātes finansējuma piesaistei

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs informē par atbalstu ar
lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm, medijiem, jaunu procesu,
preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī par
sadarbības piedāvājumu produkcijas tirdzniecībai Ķīnā un projektu konkursu ne tikai
uzņēmējiem. 1. Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām
saimnieciskajām aktivitātēm Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības"
apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:
"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
"Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
"Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz
31. augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās
dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot
ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir
desmit miljoni eiro; aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie arī ir desmit miljoni
eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.
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Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”. 2. Piedāvājums no Latvijā
dibināta ķīniešu uzņēmēju uzņēmuma Uzaicinājuma vēstule sadarboties interneta
veikala izveidošanā Latvijas uzņēmumu un mājražotāju produkcijas tirdzniecībai Ķīnā.
Ķīnas uzņēmēju dibināts uzņēmums SIA “Saulainais zīda ceļš” izmantojot sadarbības
partneri Ķīnā, uzņēmumu “Tonghua Yijiahui Ecommerce Ltd” Dzjiliņas provincē un
Ķīnas valsts atbalstu (programmas “The Belt and Road” ietvaros), vēlas izveidot ekomercijas biznesa platformu (interneta veikalu) Latvijā ražotu preču tirdzniecībai Ķīnā.
Lai uzsāktu biznesu, Ķīnas uzņēmēji griežas pēc atbalsta Latvijas pašvaldībās, kas
labāk pārzinot katra novada saimniecisko darbību, varētu par šo iespēju informēt sava
novada ražotājus, kuru ražotā produkcija atbilstu minētajai darbībai.
Pateicoties Ķīnas uzņēmēju iniciatīvai, Latvijas ražotājiem var tikt pavērta unikāla
iespēja realizēt savus ražojumus Ķīnas tirgū.
Tāpēc uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti minētajā sadarbībā, nepieciešams sazināties ar
SIA “Saulainais zīda ceļš” un sniegt informāciju par saviem ražojumiem, ko var
piedāvāt jaunajam interneta veikalam. Ja uzņēmumam šis piedāvājums liekas
interesants un viņi izrāda interesi par sadarbību, nosūtot SIA “Saulainas zīda ceļš”
informāciju par savu produkciju līdz 2017.g. 1.augustam, reģistrācija un iespēja sevi
reklamēt Ķīnas tirgū uzņēmumam būs bez maksas. Jaundibinātā Ķīnas uzņēmuma
īpašnieki šobrīd kā savu mītnes zemi ir izvēlējušies Latviju, tādējādi vēloties attīstīt
savu uzņēmējdarbību Latvijā un izmantot savas zināšanas un kontaktus Ķīnā.
Galvenais jaunā uzņēmuma uzdevums, lai sekmīgi uzsāktu savu darbību, ir apzināt
Latvijas ražotājus, saprast piedāvāto preču sortimentu, cenas, apjomus utt.
Līdz šim LIAA organizētos ārvalstu pieredzes apmaiņas un kontaktu veidošanas
braucienus vairāk interesēja lielos ražotājus, tad šī ir iespēja savu produkciju piedāvāt
un realizēt arī mazākiem ražotājiem, ja par šiem produktiem tiks radīta pietiekoša
interese Ķīnas tirgū.
Atbalstot Ķīnas uzņēmēju iniciatīvu, vēršamies ar lūgumu pie Latvijas novadu
pašvaldībām, kurās ir apzināti vietējie, ražotāji, informēt par šādu iespēju sava novada
ražotājus un tālāk jau domāt par šo ražotāju atbalstu. Katras pašvaldības spēks ir tās
uzņēmējos.
Par projektu: Interneta veikala dizains šobrīd tiek izstrādāts. Jaunā interneta veikala
īpašnieki vēlas gan pārtikas, gan ne pārtikas produktu tirdzniecību jaunajā platformā.
Atsevišķos gadījumos iespējama komunikācijas problēma, jo Latvijā Latviešu – Ķīnas
valodas speciālistu ir sarežģīti atrast, bet tās ir risināmas lietas.
Kontakti saziņai ar SIA “Saulainais zīda ceļš”:
e-pasts: saulainaiszidacels@gmail.com
Haiyong Lu
Kontaktinformācijai iespējams sazināties ar Cēsu novada uzņēmējdarbības speciālistu
Valdi Nītiņu (valdis.nitins@cesis.lv; 29457809)
3. Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā No 2017. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam var
pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. Atbalsts pieejams divos
apakšpasākumos:
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Atbalsts, kas paredzēts valsts līmeņa jaunu produktu vai procesu radīšanai, kas
izmantojamas pēc iespējas plašākam labuma guvēju lokam visā nozarē “Atbalsts
Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” (turpmāk
– 16.1. apakšpasākums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 3 miljoni
eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt
500 000 eiro 5 gadu periodā.
Atbalsts individuāliem saimniecību risinājumiem “Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei” (turpmāk – 16.2. apakšpasākums). Kopējais
pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 2 miljoni eiro, bet vienai atbalsta
pretendenta grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 100 000 eiro
5 gadu periodā.
Atbalsta intensitāte abos apakšpasākumos ir 90% no attiecināmajām izmaksām. Ja
projektā plānots iegādāties tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti peļņas
gūšanai, tad iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem atbalsta intensitāte ir tāda, kā
pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
16.1.apakšpasākumā atlase notiek divos posmos. Pirmajā posmā Zemkopības
ministrijas komisija veic projekta idejas atlasi un EIP darba grupas apstiprināšanu, bet
otrajā posmā Lauku atbalsta dienests veic detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu
atlasi. Atbalstu var saņemt tad, ja projektā iesaistās 3 partneri, no kuriem vismaz viens
ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks. LAD Lauku attīstības daļas vadītājs Juris Cvetkovs
uzsver: “Pats atbalsta pasākuma nosaukums “Sadarbība” jau akcentē to, ka projekti ir
īstenojami sadarbojoties. Projektu potenciālajiem īstenotājiem jāpievērš uzmanība, ka
būtiska ir sadarbība ar zinātniekiem vai pētniekiem, izstrādājot 16.1. apakšpasākumā
idejas, kas noder ikvienam Latvijas lauksaimniekam vai mežsaimniekam. Izstrādātos
risinājumus nevarēs patentēt, tos pēc projektu īstenošanas vajadzēs prezentēt
Zemkopības ministrijas izveidotai komisijai un publicēt plašākai sabiedrībai, lai tos
varētu izmantot jebkurš interesents. Šajā apakšpasākumā jāņem vērā nosacījums, ja
ideja ir radīta lauksaimniecības produktu pārstrādē, tad labuma guvējam ir jābūt arī
primārajam produkcijas ražotājam – lauksaimniekam.”
16.2. apakšpasākumā jābūt sadarbībai starp vismaz 2 sadarbības partneriem –
lauksaimnieku vai mežsaimnieku un zinātnieku.
Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi” 4. Atvērta pieteikšanās
sociālo uzņēmumu dalībnieku reģistrā Labklājības ministrija (LM) 2017. gada 8.
jūnijā ir uzsākusi iesniegumu pieņemšanu dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā
„Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Dalību projektā aicināti pieteikt komersanti (SIA,
AS), biedrības un nodibinājumi, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to
attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi
vērstus projektus.
Lai sniegtu sīkāku informāciju par nosacījumiem dalībai projektā, otrdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, tiks sniegtas konsultācijas pa tālruni
64331822.
Lai dokumentu iesniegšanas process ikvienam būtu pieejams un ērts, iesniegumu un
pievienotos dokumentus LM varēs iesniegt personīgi (kā arī nogādāt ar kurjeru), sūtīt
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pa pastu ierakstītā vēstulē, vai sūtīt elektroniski, ja tie ir parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu.
Iesniegumu pieņemšana notiks nepārtraukti projekta īstenošanas laikā. Pasākuma
dalībnieka reģistrēšanās Labklājības ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā ir
priekšnoteikums, lai turpmāk varētu pretendēt uz grantu AS “Attīstības finanšu
institūcijā ALTUM”. Pieteikties grantiem varēs sākot no šā gada jūlija, savukārt jau
šobrīd ALTUM mājaslapā pieejama informācija par atbalsta saņemšanas kritērijiem.
Plašāka informācija:
- par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, LM darba laiku, iesniegumu
izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu – http://www.lm.gov.lv/text/3672
- par projektu – http://www.lm.gov.lv/text/3496
Projekts tiek īstenots ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros,
saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 467 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma
"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".
Avots - Labklājības ministrija:
http://www.lm.gov.lv/news/id/7610 5. Atbalsts kvalitatīvākam mediju saturam
un vietējo mazākumtautību mediju izaugsmei Baltijas valstīs Ziemeļvalstu
Ministru padome uzsāk jaunu grantu programmu “Atbalsts kvalitatīvākam mediju
saturam un vietējo mazākumtautību mediju izaugsmei Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”,
sniedzot finansiālo atbalstu kvalitatīvu drukāto, video vai tiešsaistes materiālu izstrādei
un ražošanai, kas paredzēti mazākumtautību grupām Baltijas valstīs.
Grantu programma dod iespēju žurnālistiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas saņemt
finansiālu atbalstu ceļa izdevumu, uzturēšanās un komunikāciju izmaksu segšanai, kā
arī nelielu honorāru.
Gan ārštata žurnālisti un gan vadošie mediji, kas darbojas vienā no trim Baltijas
valstīm, var pieteikties uz grantu līdz 10,000 eiro. Maksimālais granta izmantošanas
laiks – 1 gads.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2017.gada 4. augusts.
Grantu programmas mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas
līdzekļu kvalitāti un izaugsmi Baltijas valstīs. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz iekļaujoša
mediju satura veidošanu minoritāšu valodās un etniski daudzveidīgajiem reģioniem.
Visiem atbalstītajiem projektiem ir jābūt brīvi pieejamiem valsts vai globālās
tiešsaistes kanālos bez piekļuves šķēršļiem, piemēram, dalības maksas vai
reģistrācijas. Stipendija paredz pilnīgu redakcionālo neatkarību un Ziemeļvalstu
Ministru padome nedrīkst ietekmēt redakcionālo lēmumu pieņemšanu mediju
ražošanas procesā.
Programma tiks īstenota no 2017. līdz 2018. gadam sadarbībā ar Ziemeļvalstu
Ministru padomes birojiem Baltijas valstīs un vietējiem partneriem. Kopējais
programmas budžets tiek lēsts aptuveni 654 tūkstošos Eiro (4,8 miljoni DKK), un
apmēram 80% no minētās summas finansēs Ziemeļvalstu Ministru padome.
Grantu programma ir kā turpinājums Ziemeļvalstu Ministru padomes programmai par
dažādām ar medijiem saistītām jomām, kā mediju saturs, plašsaziņas līdzekļu
lietotprasme un mediju kritiska izvērtēšana, ar mērķi konsolidēt krievvalodīgo mediju

darbības Baltijas valstīs.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par grantu programmu, lūdzu, sazinieties ar Šarūnas
Radvilavičius, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā, mediagrants@norden.lt /
+370 5 212 22 11.

Vietēja mēroga (Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novados) projektu konkurss ne
tikai uzņēmējiem: Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu
konkursu Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu
pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanai.
Projektu konkursa 3. kārtā pieejamais finansējums ir 292`035.60 euro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 24.07.2017.-24.08.2017.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā:
2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU
DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN
ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 761 589,35 euro)
2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai
(sabiedriskā labuma projekti)
Pieejamais finansējums 175`447.48 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
Apbalsta apmērs vienam projektam:
1. 30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. 30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
3. RĪCĪBA: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma
saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)
Pieejamais finansējums 116`588.12 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
Apbalsta apmērs vienam projektam:
1. 30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. 30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības
stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta
iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā
http://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta
mājaslapā
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-iste
nosana-2014-2020/
Kontaktinformācija: Koordinatore Ieva Birbele, Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums
4, 3. stāvs, Kuldīga, E-pasts: darisim.pasi@gmail.com, Mājaslapa: www.darisimpasi.lv
Informāciju apkopoja: Baiba Kūma, Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības
atbalsta centrs Tel. 63807276

