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LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus
Date : 31/08/2020

Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt
savu uzņēmējdarbību, tiek aicināti pieteikties uzņemšanai 14 Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros. Pieteikumus pirmsinkubācijas
(PINK) un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 20. septembrim.
PINK programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā –
76 uzņēmumi.
“Biznesa inkubatoru programma turpināsies līdz 2023. gada beigām, un šī būs
pēdējā lielā uzņemšana, jo LIAA biznesa inkubatori būs sasnieguši savu maksimālo
kapacitāti, apkalpojot aptuveni 600 jauno uzņēmumu. Mūsu mērķis ir uzrunāt
jaunos uzņēmējus, kuri strādā tehnoloģiju nozarēs un kuriem ir augsts eksporta
potenciāls. To, ka Biznesa inkubatori ir lieliska vieta, kur augt, apliecina arī tādi
uzņēmumi kā SIA “Azeron” no Ventspils, kurš 2019. gada oktobrī atnāca uz
inkubatoru ar īpašu, paša spēkiem izveidotu, datorspēlēm pielāgotu klaviatūras
prototipu. Šobrīd uzņēmumā strādā jau vairāk nekā 60 darbinieki, produkcija tiek
eksportēta uz vairāk kā 75 valstīm, bet kopējais apgrozījums šī gada sešu mēnešu
periodā pārsniedzis 500 tūkstošus eiro,” norāda LIAA Biznesa inkubatoru
departamenta direktore Laura Očagova, uzsverot, ka “Azeron” stāsts ir labs
piemērs, kā ar LIAA biznesa inkubatoru sniegto atbalstu var strauji augt un sasniegt
savus biznesa mērķus.
PINK programma piemērota jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu
produktu vai pakalpojumu, bet INK programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi,
kuri jau ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus un uzsākuši saimniecisko
darbību.
Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem ne vien bezmaksas apmācību iespējas,
mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet arī grantus līdz 50 % no
attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu
iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 % apmērā
no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka atbalsts neatmaksājamu grantu veidā
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uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas inkubatorā. Šobrīd katrs trešais
inkubatora uzņēmums eksportē savas preces vai pakalpojumus. Nozīmīgākās
eksporta valstis pašlaik ir Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.
49 % no inkubatora dalībniekiem ir izmantojuši finansiālo atbalstu, piemēram,
produkta prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, loģistikas, juridiskajiem,
mārketinga pakalpojumiem, telpu īres izmaksām, iekārtu un izejmateriālu iegādei.
Inkubatora sniegtais finansiālais atbalsts nav aizdevums, bet gan līdzfinansējums
uzņēmuma attīstībai un katrs uzņēmums var saņemt atbalstu līdz pat 200
tūkstošiem eiro. Jāuzsver, ka inkubatora uzņēmumi paši izvēlas pakalpojumu
sniedzēju, veicot cenu aptauju un ievērojot interešu konflikta neesamības prasības
saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru.
Inkubācijas programma piemērota uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas
komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora
kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt
inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli
konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem. Šobrīd 26 % no visiem
inkubatoros strādājošajiem uzņēmumiem pārstāv apstrādes rūpniecību, 13 %
informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozari, 11 % pārtikas produktu
ražošanu, 11 % tekstilizstrādājumu ražošanu, 10 % koksnes, koka un korķa
izstrādājumu ražošanu (t. sk., mēbeļu ražošanu). Savukārt augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju nozaru uzņēmumi veido 23 % no kopējā inkubatoru uzņēmumu skaita.
LIAA biznesa Inkubatori ir Latvijas un ES atbalsta programma, kura ir veidota,
iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un darba metodoloģijas.
Apmācības tiek organizētas brīvā formātā, fokusējoties uz uzņēmēju interesēm un
apgūstamo zināšanu nepieciešamību. Šī ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un
kontaktu tīkls Latvijā ar pieeju LIAA pārstāvniecībām 18 pasaules valstīs.
“Būt inkubatorā ir lieliska iespēja jaunam uzņēmējam gan saņemt tik vajadzīgo
padomu, atbalstu un zināšanas, gan iepazīt citus uzņēmējus un ideju autorus.
Saprast, ka katram savs ceļš ejams, taču izaicinājumi un grūtības ir līdzīgas. Sajust
atbalstu un ticību sev un savai idejai – tas ir ļoti svarīgi katram jauna ceļa gājējam,”
tā savu izvēli pamato Talsu biznesa inkubatora dalībniece SIA “Pilsētnieki” īpašniece
Terēze Riekstiņa. Savukārt Rīgas Radošo industriju inkubatora dalībniece Elizabete
Palasiosa no SIA ”Story Hub” akcentē, ka otrs labākais lēmums mūsu uzņēmuma
pastāvēšanas vēsturē pēc dibināšanas bija pieteikums inkubatoru programmai, jo
dalība inkubatorā ir viena no vērtīgākajām iespējām, ko izmantot sava biznesa
attīstībai Latvijā.
Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās biznesa
inkubatoros Kuldīgā, Daugavpilī, Madonā, Jelgavā, Jūrmalā, Rēzeknē, Ogrē, Talsos,
Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Siguldā un Radošo industriju inkubatorā notiks no 1. līdz
20. septembrim. Jēkabpils biznesa inkubatorā atvērta pieteikumu pieņemšana
pirmsinkubācijas programmā.

2/3

Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada pašvaldība
https://jekabpilsnovads.lv

Vairāk informācijas par biznesa inkubatoru programmu un pieteikšanās kārtību var
iegūt LIAA tīmekļa vietnē: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori
LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Republika un Eiropas
Reģionālais attīstības fonds projektā “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo
industriju inkubators”.
LIAA Komunikācijas un informācijas departaments
Informācija par uzņemšanu LIAA Jēkabpils biznesa inkubatorā:
Brīvības iela 116, Jēkabpils
Tel. nr. +371 62401096
E-pasts: jekabpils@liaa.gov.lv
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