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Regulējošie 
noteikumi: 

11.05.2019. MK 
noteikumi Nr. 617

Kopējās ERAF investīcijas:
9 milj. euro

Atbalsta sniedzējs:
CFLA

PAMATNOSACĪJUMI
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Atklāta projektu 
iesniegumu atlase: 

līdz 09.12.2019.

Projektu īstenošana: 
līdz 31.12.2022.

Atbalsta veids:
grants apmācību veidā 

PAMATNOSACĪJUMI



 IKT nozarē projektu var īstenot gan individuāli, gan
partnerībā (jāapvieno vismaz divi IKT nozares projekta
iesniedzēji)

 Atbalsts jaunam tirgus spēlētājam - SBPC

 Lielāks ERAF finansējums apstrādes rūpniecības un IKT
nozares projekta iesniedzējiem

 Uz rezultātu virzīta ERAF finansējuma izmaksa

ATŠĶIRĪGAIS 1.2.2.1. PASĀKUMA 
2. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES KĀRTĀ
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Projekta 
iesniedzējs= 

biedrība/ 
nodibinājums

Reģistrēts LR vismaz 5 gadus pirms 09.12.2019.
Apstrādes rūpniecības nozare
Vismaz 50 % no biedriem pārstāv apstrādes rūpniecības nozari
Kopējais Latvijā reģistrēto biedru apgrozījums pēdējā noslēgtā pārskata
gadā pārsniedz 142,29 milj. euro
ERAF investīciju ieguldījums 1.2.2.1. pasākuma 1. projektu iesniegumu atlases
kārtā vismaz 80 %

Reģistrēts LR vismaz 5 gadus pirms 09.12.2019.
IKT nozare
Vairāk nekā 50 % no biedriem pārstāv IKT nozari
Kopējais Latvijā reģistrēto biedru apgrozījums pēdējā noslēgtā pārskata
gadā pārsniedz 142,29 milj. euro
ERAF investīciju ieguldījums 1.2.2.1. pasākuma 1. projektu iesniegumu
atlases kārtā vismaz 80 % (ja attiecināms)

Reģistrēts LR
Vismaz 50 % no biedriem ir SBPC
SBPC pārstāv finanšu un apdrošināšanas darbību., profesionālo, zinātnisko un
tehnisko pakalpojumu., administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības.,
apstrādes rūpniecības., IKT vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari
SBPC preču un pakalpojumu vidējais eksporta rādītājs ir virs 50 % un kopējais
apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142,29 milj. euro
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PROJEKTA IESNIEDZĒJS
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Sākotnēji ERAF piešķir 100 %, 
bet izmaksā 80 %

Pārējos 20 % ERAF izmaksā, ja

Gada un sešu mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas 

ERAF investīciju ieguldījums ir 80 % 
no līgumā paredzētā ERAF 

INDIKATĪVS ERAF FINANSĒJUMA 
SADALĪJUMS, EUR
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Apmācību kursu izmaksas

Tiešās:
 Pasniedzēju samaksa
 Pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izdevumi

Netiešās:
 Maksa par materiāliem un pakalpojumiem (mācību materiāli, telpu un iekārtu noma,

nodarbināto zināšanu līmeņa testēšana, sertifikācija un eksaminācija, tulku pakalpojumi)

Projekta vadības izmaksas:

Tiešās:
 Personāla atalgojuma izmaksas (ja projekta vadību veic finansējuma saņēmēja darbinieks)

Netiešās:
 Darba vietas aprīkojums, transports, telpu īre un apsaimniekošana, kancelejas preces,

grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, komunikācijas, komandējumi, audits, datu pārbaude
un uzkrāšana, personāla izmaksas (ja projekta vadība ir uz uzņēmuma līguma pamata)

Projekta vadības tiešo un netiešo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 3000 euro mēnesī

! IKT nozarē partnerībā īstenotam projektam projekta vadības tiešo un netiešo izmaksu summa nedrīkst

pārsniegt 6000 euro mēnesī un katrai partnerībā esošai biedrībai 3000 euro mēnesī

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
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a Finansējuma saņēmēja darbinieki

De minimis

Ārpakalpojums

Nav valsts atbalsts

70 %

Sīkie (mikro), mazie komersanti

60 %

Vidējie komersanti

50 % (pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta
Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 %
vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa
ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai)

30 % (pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta
Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas
mazāk nekā 1,5 % tiek novirzīta ilgtermiņa
ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai)

Lielie komersanti

Projekta vadības izmaksām atbalsta 

intensitāte ir 100 %

VALSTS ATBALSTS



Vienotie kritēriji

Projekta iesniegumā plānoto darbību atbilstība MK noteikumos (11.05.2019. Nr. 617.,
16.12.2014. Nr. 784., 17.02.2015. Nr. 87) noteiktajiem nosacījumiem

Specifiskie atbilstības kritēriji

Projekta iesniedzēja darbību sasaiste ar RIS 3

Projekta iesnieguma nozares un saistīto nozaru apmācību vajadzības

Valsts atbalsta sniegšanas mehānisms

Projekta iesnieguma nozares un saistīto nozaru komersantu apmācību vajadzību
sasaiste ar P&A darbiem/inovāciju ieviešanu komersantos, t.sk. reģionālā griezumā

PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
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PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
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Kvalitātes kritēriji

Projekta iesniedzēja biedru rādītāji (biedru kopējais nodarbināto skaits vai biedru
kopējais apgrozījums, biedru skaits, ja rādītāji ir vienādi)

Projekta iesniedzēja līdzšinējās darbības pieredze

ERAF finansējuma ieguldījums (attiecināms 1.2.2.1. pasākuma 1. projektu iesniegumu
atlases kārtas īstenotājiem)

Līdzīga ārvalstu finanšu līdzekļu (ne mazāka par 100 000 euro) projekta īstenošana (nav
attiecināms 1.2.2.1. pasākuma 1. projektu iesniegumu atlases kārtas īstenotājiem)

Partnerības princips (attiecināms tikai IKT nozares projektam)

Projekta iesniedzēja sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm, augstskolām un
zinātniskajām institūcijām par apmācību iespējām

Projektā apmācīto komersantu skaits (unikālās vienības)

Projektā apmācīto nodarbināto skaits (ne- unikālās vienības)

Horizontālā prioritāte «Ilgtspējīga attīstība»

Horizontālā prioritāte «Vienlīdzīgas iespējas»



IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI

 150 komersanti

 2740 ne-unikālas personas

11



Paldies par uzmanību!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882

E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

