
LIAA atbalsta programmas „Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”  kopsavilkums 

 
Programmas mērķis Palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās. 
Programmas darbības 
teritorija 

Visa Latvija 

Atbalsta pretendents Sīkais (mikro), mazais vai vidējais LR komersants 
Atbalstāmās aktivitātes 1) Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ar 

samazinātu ietekmi uz vidi zaļo inovāciju jomā; 
2) IKT produktu pielietošana ražošanas procesos, nodrošinot šo 

procesu digitalizāciju vai automatizāciju IKT jomā. 
Projekta rezultāts Jauna produkta un tehnoloģijas ieviešana uzņēmuma ražošanas 

procesos. 
Neatbalstāmās nozares • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un 

motociklu remonts (NACE 2. red. G sadaļa);    
• Operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa); 
• Iznomāšana un ekspluatācijas līzings (NACE 2. red. 77. nodaļa); 
• Azartspēles un derības (NACE 2. red. 92. nodaļa); 
• Dzērienu ražošana (NACE 2. red. 11. nodaļa, izņemot 11.06. un 

11.07. klasi); 
• Tabakas izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. 12. nodaļa); 
• Zivsaimniecība un akvakultūra; 
• Lauksaimniecība. 

Projekta īstenošanas jomas Zaļo inovāciju jomā:    
• Enerģijas uzkrāšana un atguve; 
• Videi draudzīgu un energoefektīvu materiālu un produktu 

radīšana;  
• Viedā mobilitāte un tīra transportēšana; 
• Ūdens resursu vadība; 
• Atkritumu apsaimniekošana; 
• Gaisa piesārņojuma samazināšana; 
• Ražošanas procesu pārpalikumu izmantošana; 
• Produktu dzīves cikla paildzināšana; 
• Jebkuru citu ar zaļo inovāciju produktiem, tehnoloģijām vai 

procesiem saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz 
ieguldījumu ražošanas procesu modernizācijā un ilgtspējā 

IKT jomā: 
• Automatizācijas, robotu, t.sk. autonomo robotu un sensoru 

risinājumi;  
• Lietu internets, lielie dati, mākoņskaitļošana un jaunas 

paaudzes mobilo sakaru tehnoloģijas;   
• 3D un 4D drukāšana;   
• Mākslīgais intelekts un virtuālā realitāte; 
• Jebkuru citu ar IKT produktiem, tehnoloģijām vai procesiem 

saistītu uzlabojumu veikšana, kas sniedz ieguldījumu 
digitalizācijā un ilgtspējā. 

Atbalstāmās darbības • Jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo 
inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, t.sk. ar to 
saistītas jaunas tehnoloģijas, ieviešanu ražošanā un samazinātu 
ietekmi uz vidi; 



• jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT 
jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā 
un nodrošina jauna produkta ieviešanu; 

• obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu 
nodrošināšana; 

• P&A aktivitātes jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai 
ražošanā; 

• zināšanu pārneses finansēšana projekta partnerim; 
• avansa garantijas saņemšana ES reģistrētā kredītiestādē. 

Attiecināmās izmaksas 1) Jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes izmaksas. 
Programmatūras, licenču vai patenta iegādes izmaksas. 
Izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, uzstādīšanu un 
apkalpojošā personāla instruktāžu. 

2) Informācijas un komunikācijas pasākumu izmaksas, kas 
saistītas ar: 
• semināru, konferenču, informatīvo pasākumu organizēšanu; 
• informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanu; 
• tīmekļvietnes izveidi vai papildināšanu; 
• mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, 

audiovizuālie materiāli u.c., kas nepieciešami atklāta 
konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumu 
organizēšanai un nodrošināšanai. 

3) P&A izmaksas: 
• atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta īstenošanas 

personālam, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 EUR, ja šis 
personāls vismaz 30% no darba laika ieguldījis projektā; 

• komandējumu izmaksas; 
• pētniecības un testēšanas materiālu un to piegādes 

izmaksas, kas tieši saistīti ar jaunā produkta/tehnoloģijas 
ieviešanu ražošanā; 

• ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, testēšanas un 
produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas 
pakalpojumi, informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumi), 
kas tieši saistītas ar jauna produkta/tehnoloģijas ieviešanu 
ražošanā. 

4) Partnerības izmaksas, kas saistītas ar zināšanu pārnesi: 
• atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta partnera 

personālam, ja tās ir tieši saistītas ar jauna produkta un 
tehnoloģijas ieviešanu ražošanā; 

• projekta partnera komandējuma izmaksas, kas saistītas ar 
jauna produkta/tehnoloģijas ieviešanu ražošanā; 

• neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par 
atklāta konkursa projekta partnera izdevumiem. 

5) Izmaksas, kas saistītas ar avansa garantijas saņemšanu – ES 
reģistrētas kredītiestādes komisijas maksa par avansa 
garantijas izskatīšanu un piešķiršanu komersantam avansa 
maksājumu saņemšanai. 

Atbalsta intensitāte (% no 
attiecināmajām izmaksām) 

• Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 55%; 
• vidējiem komersantiem – 45%. 

Programmas atbalsts vienam 
projektam 

No 200 000 līdz 600 000 EUR. 

Projektu iesniegšana 14.04.2021.-30.06.2021. 
Projekta īstenošanas termiņš 2 gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 30.aprīlim. 



Papildu prasības projekta 
iesniedzējam 

Projekta iesniedzējam vai ar to saistīto personu grupai pašu 
kapitālam uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt vismaz 25% no 
projekta attiecināmajām izmaksām. 

Papildu nosacījumi • Projekta rezultātā jārada vismaz 1 jauna darba vieta un 
jāpalielina uzņēmuma konkurētspēja, kā arī zaļo inovāciju jomā 
jānodrošina arī pozitīva ietekme uz vidi. 

• Projekta ietekmes uz vidi kritēriji:  
o Projekta rezultātā tiks nodrošināts enerģijas patēriņa 

samazinājums (MWh/gadā) un/vai 
o Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājums (CO2 tonnas/gadā) 
• Projekta iesniegumu var iesniegt arī sadarbībā ar projekta 

partneri (jebkura LR vai Norvēģijas juridiska persona)  
• Norvēģijas un Latvijas partnerību veidošana ir ieteicama, un par 

Norvēģijas partnera piesaisti projekta vērtēšanas procesā tiek 
piešķirti papildu punkti. 

Līdzfinansējuma saņemšanas 
kārtība 

• Par katriem Projekta īstenošanas 6 mēnešiem - 20 darbdienu 
laikā pēc Starpposma pārskatu un Progresa pārskatu par perioda 
beigām 

• Ja pieprasītā atbalsta summa maksājuma pieprasījumā ir ne 
mazāk kā 200 000 EUR, tad maksājuma pieprasījumu var 
iesniegt biežāk. 

Avansa saņemšanas iespēja Līdz 25% avansu no projektam piešķirtā atbalsta, ja Programmas 
apsaimniekotājam iesniedz ES reģistrētas kredītiestādes pirmā 
pieprasījuma garantiju 

Svarīgākie iesniedzamie 
dokumenti 

Projekta iesniegums, kas sastāv no: 
• projekta iesnieguma veidlapas ar pielikumiem; 
• biznesa plāna; 
• papildus iesniedzamiem dokumentiem 

Projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu iesniedz latviešu 
un angļu valodā. 

 


