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Atbalsta nepieciešamība
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25% no Latvijas MVU norāda, ka būtu gatavi finansējuma piesaistei kapitāla tirgos
/CEIC dati/



Nepietiekamas uzņēmumu zināšanas par 
ieguvumiem no uzņēmumu kotācijas biržā 

Atbalsta nepieciešamība

Augstas izmaksas uzņēmumiem, lai 
uzsāktu kotēšanu biržā

Zema tirgus likviditāte



Atbalstāmas finansējuma saņēmēja sekmīgas darbības:

• akciju iekļaušana tirdzniecības vietā
• parāda vērtspapīru iekļaušana tirdzniecības vietā

ESF 3.1.1.3. pasākums "Atbalsts mazo, vidējo komersantu 
finansējuma piesaistei kapitāla tirgos"

Sagatavošanās izmaksas tirdzniecības vietā:

• Kapitāla piesaistes (emisijas organizētāja) izmaksas

• Emisijas prospekta sagatavošanas izmaksas

• Ārējo konsultantu sniegtās pakalpojumu izmaksas

• Tirdzniecības vietas sertificētā konsultanta piesaistes un pakalpojumu izmaksas līdz 
akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai tirdzniecības vietās

• Citas juridiskās, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksas

Kapitālsabiedrības (SIA, AS), kas atbilst MVK statusam Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma izpratnē



ERAF finansējums ir 1 000 000 euro:
 akciju emisiju atbalstam – 800 000 euro
 parāda vērtspapīru emisiju atbalstam – 200 000 euro

Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma atbalsta intensitāte no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām:

 akciju emisijas gadījumā nepārsniedz 50 %, bet ne vairāk kā 100 000 euro
 parāda vērtspapīru emisijas gadījumā nepārsniedz 50 %, bet ne vairāk kā 20 000 euro

Atbalsta nosacījumi

Finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde nodrošina informācijas pieejamību 10 
gadus

Nevar apvienot atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas 
sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā projektā



Aktuālā situācija
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MK noteikumi stājās spēkā 2020.gada 21.janvārī

1. 
9 saņemti projektu iesniegumi

3 noslēgti līgumi, 263 050 EUR vērtībā (ERAF)

2.
5 saņemti projektu iesniegumi

1 apstiprināts projekts, 76 800 EUR vērtībā (ERAF) 

3. 
Prognoze - vismaz 5 projektu iesniegumi

Pieejamais finansējums 640 750 EUR apmērā



Projektu atlase

Finansējuma saņēmējs 
nodrošina:

• publicitātes pasākumus

• aktuālās informācijas 
ievietošanu savā tīmekļvietnē 
par projekta īstenošanu

• finansējuma uzskaiti

• informāciju par to, vai 
darbojas ekoinovāciju jomā

Prasības projekta 
iesniedzējam:

 ir Latvijas Republikas 
komercreģistrā reģistrēts 
komersants

 kopā ar projekta iesniegumu 
CFLA iesniedz biznesa plānu 
saskaņā ar atlases nolikumā 
minētajām prasībām

Projekta laikā iesniedzamie 
dokumenti:

• iepirkuma plāna veidlapa

• plānoto maksājuma pieprasījumu 
iesniegšanas grafiks

• maksājuma pieprasījums

• apliecinājums par interešu 
konflikta neesamību

Projektu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase



Plānotais laika grafiks

• 3.1.1.3. pasākuma projektu iesniegumu trešā atlases kārta tiks veikta esošā 
finansējuma ietvaros (640 750 EUR ERAF)

• Projektu iesniegumu atlase - līdz 2021.gada 6.septembrim

• Lēmuma par atbalsta piešķiršanu termiņš - līdz 2021. gada 31. decembrim

• Projektu īstenošanas termiņš - līdz 2023. gada 31. decembrim



Paldies!


