Pasākums 3.1.1.5. «Atbalsts ieguldījumiem
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei
vai rekonstrukcijai»

3.1.1.5.pasākuma normatīvais regulējums

• Ministru kabineta 2016.gada 12. aprīļa noteikumi Nr.227 «Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā
un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts
ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi»

Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/281590-darbibas-programmasizaugsme-un-nodarbinatiba-3-1-1-specifiska-atbalsta-merkasekmet-mvk-izveidi-un-attistibu-ipasi
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3.1.1.5.pasākuma pamatnosacījumi

Atbalsts ražošanas ēku/telpu un industriālo pieslēgumu
būvniecībai/pārbūvei/atjaunošanai apstrādes rūpniecības MVK
Mērķis:
veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu
komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos
Pasākuma mērķa grupa - sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas veic
saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs (NACE 2.red. C sadaļa
"Apstrādes rūpniecība")
ES fondu finansējums: pasākumam 24,8 milj. EUR, pieejamais ERAF finansējums,
ņemot vērā snieguma rezervi, ir 23,3 milj. EUR
Sasniedzamie rezultāti:
•
•
•

467 jaunizveidotas darbvietas
20 atbalstīti uzņēmumi
ne mazāks kā 21,7milj. EUR privātais līdzfinansējums

3.1.1.5.pasākuma projekta iesniedzējs
Projektu var iesniegt:
• Latvijas Republikā reģistrēts komersants (lielais komersants
un MVK)
• nodibinājums
• ostas pārvalde

Komersants un nodibinājums atbilst šādiem nosacījumiem:
• ja plānots telpas iznomāt MVK - lielā komersanta, MVK,
nodibinājuma darbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma
attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālākai iznomāšanai
• ja MVK plāno pats izmantot telpas ražošanai - MVK
pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība,
• projekta aktivitātes īsteno nozarēs, kas nav noteiktas kā
neatbalstāmas nozares (MK not.227 15.p.), piemēram,
alkoholisko dzērienu ražošana; ieroču un munīcijas ražošana,
primārā lauksaimniecība.
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MVK statusa noteikšana

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas
Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas Nr.651/2014 1. pielikumā noteiktajai
definīcijai.
Nosakot MVK statusu jāņem vērā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu:
• Darbinieku skaits
• Apgrozījums
• Bilance
 Mikro (sīks) < 10 <= 2 milj. EUR <= 2 milj. EUR
 Mazs < 50 un <= 10 milj. EUR vai <= 10 milj. EUR
 Vidējs < 250 <= 50 milj. EUR <= 43 milj. EUR
• Uzņēmuma statuss mainās, ja robežvērtības saglabājas divus gadus pēc kārtas
• Jaundibinātiem uzņēmumiem ir jāņem vērā dati par operatīvā pārskata periodu
• Nosakot komersanta statusu, jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie
uzņēmumi
• Par saistītiem uzņēmumiem uzskata arī tos, kuros izšķirošo ietekmi nodrošina
vienas un tās pašas fiziskās personas, ja uzņēmumi pilnībā vai daļēji darbojas
vienā tirgū vai blakustirgos (vērtē pēc būtības, NACE kodiem, tehnoloģiskās
ķēdes)
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Iepirkumi 3.1.1.5.pasākuma ietvaros

Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem:
•

Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 «Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem»: http://likumi.lv/doc.php?id=257257
 Komersanti
 Nodibinājumi

•

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums:
http://likumi.lv/doc.php?id=216076
 Ostu pārvaldes
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3.1.1.5.pasākuma finansējums
Atbalsta intensitāte:
• MVK – 45 %
• lielajiem komersantiem – 35 %
• nodibinājumiem – 35 %
• ostu pārvaldēm – 35 %

Finansējuma sadalījums:
•

projektus salīdzina plānošanas reģionu ietvaros

•

projektus var realizēt visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu

•

reģiona kvota - 4,97 milj. EUR reģionam

•

1 projekta maksimālais ERAF finansējums - 1 166 000 EUR
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3.1.1.5.pasākuma ēku atbilstība (1)

• Projekta īstenošanas vietai ir funkcionālais zonējums, kurā
pieļaujama rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve un kurā
projekta iesniedzējs veic ražošanas ēkas būvniecību/ pārbūvi/
atjaunošanu
• Pēc darbu pabeigšanas ēkā MVK veic saimniecisko darbību
apstrādes rūpniecības nozarē vai telpas iznomā apstrādes
rūpniecības nozares MVK

• Ēka atbilst 22.12.2009. MKN nr.1620 "Noteikumi par būvju
klasifikāciju" pielikumā "Būvju klasifikācija" 125. koda "Rūpnieciskās
ražošanas ēkas un noliktavas" 1251. apakškodā "Rūpnieciskās
ražošanas ēkas; Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa" minētajām
būvēm
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3.1.1.5.pasākuma telpu atbilstība (2)
• Ražošanas ēkā/telpās pēdējos divus gadus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība
apstrādes rūpniecībā:
• pārbaudes uz vietas
• pašvaldību informācija
• Telpas atrodas rūpnieciskās ražošanas ēkā un ir
nepieciešamas ražošanas vajadzībām un ražošanas
procesam, ieskaitot telpas, kuras norādītas normatīvajā
aktā, kas nosaka darba aizsardzības prasības darba vietās
• Telpas administratīvajām vajadzībām nepārsniedz 10% no
projektā izveidoto telpu kopējās platības
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3.1.1.5.pasākuma nosacījumi atbalsta
saņemšanai
Pirms noslēguma maksājuma saņemšanas:
•

par katriem 41 000 euro ERAF finansējuma radīta vismaz 1 jauna
darbvieta

•

līdz projekta pabeigšanai radītas vismaz 30% no jaunajām darbvietām

•

Izveidotās darbvietas saglabā vismaz 3 gadus pēc projekta pabeigšanas
vai to izveidošanas (atkarībā no tā, kurš periods ir ilgāks) un šajā laikā
nodrošina, ka darba ņēmēju mēneša vidējie ienākumi ir vienādi/ lielāki
par atbilstošās nozares darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem

•

Izbūvētajās vai rekonstruētajās telpās ir uzstādītas ražošanas iekārtas un
uzsākts ražošanas process

•

Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā to vismaz uz 5 gadiem
iznomā vai izmanto ražošanas vajadzībām apstrādes rūpniecības nozarē
MVK vajadzībām

•

Projektu var īstenot ne ilgāk kā 4 gadus pēc līgums noslēgšanas, bet ne
ilgāk kā līdz 31.12.2022.

1
0

3.1.1.5. pasākuma atbalstāmās
izmaksas
Attiecināmās izmaksas:
•

apstrādes rūpniecības
atjaunošana

ražošanas

ēku/telpu

būvniecība,

pārbūve,

•

ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu
savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve,
pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes,
elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un
pārbūve un pievadceļu būvniecība vai pārbūve projektā paredzētās
rūpnieciskās ražošanas ēkas vajadzībām

•

PVN, ja nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

•

būvatļauja u.c. būvniecības dokumentu sagatavošanas izmaksas,
autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar projekta
ietvaros veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, nepārsniedzot 10% no
projekta attiecināmajām izmaksām

Nav atbalstāma inženierpieslēgumu izveide, pārbūve vai atjaunošana, ja
netiek pārbūvēta, atjaunota vai izveidota ražošanas ēka vai ēkas.

1
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3.1.1.5. pasākuma atlases kritēriji
•

Projekta mērogs (izveidojamo telpu platība)

 projektā plānoto ēku platība lielāka par 10 000m2 / 7 500 līdz 9 999 m2 /5 000
līdz 7 499 m2 /2 500 līdz 4 999 m2 / 1 000 līdz 2 499 m2 / līdz 999 m2
•

Projekta iesniedzēja pašu resursi projekta īstenošanai
 saistīto personu grupas pašu kapitāls nav mazāks par 35 % / 30 % līdz 34,99 %
/ 25 % līdz 29,99 % / 24,99 % vai mazāks no projekta attiecināmajām izmaksā

•

Ražošanas ēkas/ telpu pēc projekta īstenošanas izmanto vai iznomā RIS3 jomas vai
citu apstrādes rūpniecības nozaru MVK

•

Iesniegta kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas
vēstule 4% vērtībā no pieprasītā finansējuma

•

Projekta gatavības pakāpe – vai ir tehniskais projekts, aizdevums no kredītiestādes,
veikta iepirkuma procedūra

•

Papildinātība ar VARAM investīciju programmām:
 3.3.1.specifisko atbalsta mērķi “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
 5.6.2. specifisko atbalsta mērķi
degradētās teritorijas atbilstoši
programmām”

•

Horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība”

“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
pašvaldību integrētajām attīstības

RIS3 specializācijas jomas

RIS3 noteiktās specializācijas jomas ir:
• zināšanu ietilpīga bioekonomika,
• biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un
biotehnoloģijas,
• viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas,
• viedā enerģētika,
• informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Vērtēšanā tiek izmantoti viedās specializācijas jomu ekosistēmu
analītiskie apraksti, kas ir pieejami Valsts Izglītības attīstības aģentūras
mājas lapā:
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacij
as_iev/viedas_spec_ieviesana/?tl_id=21474&tls_id=43298
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Biznesa plāns
Biznesa plānu vērtēs eksperti - sniegs vērtējumu par biznesa plāna ekonomisko
un finansiālo pamatotību kontekstā ar projekta mērķi, analizējot:
• biznesa plāna struktūru un tajā sniegtās informācijas pietiekamību un
atbilstību;
• projekta stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SWOT) analīzi;
• projekta īstenošanas kapacitāti (pieredze projekta īstenošanas jomā, vadības
personāla un tehniskā personāla raksturojums, materiāli tehniskais
nodrošinājums un plānotie iztrūkstošā nodrošinājuma ieguves pasākumi);
• projekta finansēšanas plānu;
• tirgus analīzi (pašreizējie un pēc projekta īstenošanas patērētāji, konkurenti,
mērķa tirgus, izplatīšanas kanāli, cenu politika);
• projekta finansiālo pamatojumu (sagatavošanā izmantoto pieņēmumu
pamatotība, izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums (produkcijas
sortiments, ražošanas apjoms, ražošanas zudumi, pārdošanas cenas, fiksētās
un mainīgās izmaksas, projekta diskontētās vērtības (NPV) aprēķins un
aprēķinā izmantoto pieņēmumu apraksts un pamatojums, jutīguma analīzi
par svarīgāko pieņēmumu izmaiņu ietekmi uz projekta diskontēto vērtību);
• projekta ilgtspējas nodrošināšanu – vai projekta iesniegumā plānotos
rezultatīvos rādītājus ir iespējams sasniegt: veikt saimniecisko darbību
apstrādes rūpniecībā vai iznomāt telpas MVK, kas darbojas apstrādes
rūpniecībā; nodrošināt, ka 5 gadus pēc projekta īstenošanas saimnieciskā
darbība notiks apstrādes rūpniecības nozarē;izveidot atbilstošu skaitu jaunas
darbvietas; veikto tirgus un nozares analīzi – vai biznesa plānā norādītais
atbilst nozares tirgus raksturojumam, ir reālistisks un sasniedzams
Biznesa plāna paraugs - Ministru kabineta 2016.gada 12. aprīļa noteikumu Nr.227
Pielikumā.
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Paldies!
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

