
GRANTI PAKALPOJUMIEM UN IEKĀRTĀM

GRANTU 
VEIDI

GRANTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Pamatnosacījumi

Grantu piešķir inkubācijas klientam konkrētam mērķim

Maksimālais kalendārajā gadā iesniedzamo granta pieteikumu 
skaits: 12

Maksājuma pieprasījums jāiesniedz 2 gadu laikā no lēmuma par 
granta piešķiršanu

Pakalpojuma/iekārtas cenai jāatbilst vidējai tirgus cenai līdz 10 000 eiro
par katru vienību

līdz 5000 eiro * 
par katru vienību

Prototipēšanai

Testēšanai

Citiem pakalpojumiem

Iekārtām

Izejmateriāliem

Izejvielām

Saskaņo granta veidu un apmēru, kā arī pamato tā nepieciešamību ar Inkubatora vadītāju e-pastā 
Kopā ar inkubatora vadītāju pārliecinies, vai grants nepārsniedz piešķirto de minimis.  Ja granta apmērs pārsniedz piešķirto de minimis,  iesniedz jaunu Uzskaites
veidlapu par papildu de minimis atbalsta piešķiršanu

Aizpildi pieteikumu granta saņemšanai un iesniedz to LIAA (elektroniski parakstītu epastā vai klātienē inkubatorā/LIAA Pērses ielā 2) 

Meklē pieteikuma formu LIAA mājaslapā sadaļā "Biznesa inkubatori - Granti"  vai klātienē biznesa inkubatoros

Saņem lēmumu par granta piešķiršanu (lēmumā būs norādīta rezervētā prognozētā granta summa) 

Prognozētā summa balstīta uz granta pieteikumā norādītajām izmaksām, tā var tikt palielināta/samazināta pēc faktiskās pakalpojuma/preces iegādes

Iegādājies saskaņoto preci un/vai pakalpojumu, veicot par to 100% apmaksu
! Norēķins par pakalpojumu/aprīkojumu jāveic bankas pārskaitījuma veidā

 
 
 

Sagatavo maksājuma pieprasījumu, pievieno darījumu apstiprinošus dokumentus un iesniedz tos LIAA (elektroniski 

parakstītu epastā vai klātienē inkubatorā/LIAA Pērses ielā 2)
Darījumu apstiprinošie dokumenti: 
 - rēķins, kur skaidri atšifrēts saņemtais pakalpojums/iekārta; 
 - maksājumu apliecinošs dokuments, kur norādīts rēķina numurs; 
 - veiktā darījuma nodevums - fotogrā�jas, datu faili, serti�kāti u.c. 
Papildus LIAA var lūgt iesniegt apliecinājumu cenas atbilstībai vidējai tirgus cenai (tirgus izpēte, cenu aptauja, ekrānšāviņi no mājaslapām par vismaz vēl 2 pakalpojumu 
sniedzējiem u.c.)

Saņem LIAA lēmumu par granta izmaksu un maksājumu uzņēmuma bankas kontā

Grants līdz�nansē uzņēmuma iegādātu pakalpojumu,iekārtu, aprīkojumu 50% apmērā

Granta saņēmējs priekš�nansē izmaksas 100% apmērā 

Maksimālais grantu apjoms: pieejamais de minimis

Grants nav paredzēts izmaksām, par kurām var saņemt līdz�nansējumu citos 
darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' virzienu ''Pētniecība, 
tehnoloģiju attīstība un inovācijas'' un ''Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja'' 
pasākumos (izņemot �nanšu instrumentus).

- Dalība vietējās izstādēs (aprīkojuma nomai, dalības maksai), bet ne ceļa un 
viesnīcu izdevumu segšanai;

- Regulārie pakalpojumi (piem. grāmatvedība). Maksimālais pakalpojuma ilgums - 12 
mēneši. Grantu izmaksā vienreiz pakalpojuma sniegšanas perioda beigās;

- Dalības maksa ārvalstu konferencēs, kur mērķis gūt zināšanas un apzināt nozares 
jaunumus;

Ar grantu iegādātās iekārtas un materiālus nedrīkst pārdot vai nodot citiem 
lietošanā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Grantu nepiešķir iekārtām vai pakalpojumiem, kas iegādāti PIRMS lēmuma par 
granta piešķiršanu.

Grantu nepiešķir franšīzes iegādei.

Attiecināmo izmaksu piemēri:

- Mārketinga materiāli - vienā pieteikumā var apvienot dažādus mārketinga 
materiālus, ja pakalpojumu nodrošina viens piegādātājs;

Svarīgi!

1 grants = 1 piegādātājs = 1 maksājuma pieprasījums

- Iekārta preces ražošanai;

- Prototipa izstrādei nepieciešamo izejvielu iegāde;
Ja granta saņēmējs ir PVN maksātājs, tad PVN grantam nav attiecināms.

Grantu nepiešķir LIETOTU iekārtu un aprīkojuma iegādei

Transportlīdzekļu iegāde ar granta līdz�nansējumu nav atbalstāma- Preces iepakojuma iegāde (izejmateriālu grants)

GRANTU 
VEIDI

līdz 10 000 eiro
par katru vienību

 

Prototipēšanai

Testēšanai

Citiem pakalpojumiem

Iekārtām

Izejmateriāliem

Izejvielām

 

Darījumi slēdzami tikai ar tādiem izpildītājiem, ar kuriem 
nepastāv interešu kon�ikts

Grants izejmateriālu un izejvielu iegādei pieejams 30% apmērā


