
LIAA finansiāls atbalsts uzņēmumiem jaunu 
produktu izstrādei sadarbībā ar pētniecības 
organizācijām

Anna Janberga
Tehnoloģiju skauts biomedicīna, medicīnas 

tehnoloģijās, biofarmācijā un 

biotehnoloģijās



INOVĀCIJU  VAUČERI

Atbalsts tiek sniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs
1.2.1.2/16/I/001) ietvaros



RIS 3MKN 
692

JAUNS  PRODUKTS
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JAUNS PRODUKTS
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Komersanta līmenī pilnīgi jaunas vai būtiski uzlabotas preces vai pakalpojumi, kurus komersants 
plāno ieviest tirgū. 

Būtiski uzlabojumi ir, piemēram, jaunu funkciju pievienošana, funkcionālo īpašību un lietojuma 
uzlabošana, tai skaitā kvalitātes paaugstināšana, finansiālā pieejamība, lietojamības, ērtuma 
uzlabošana, ekonomiskāka izmantošana, izturības palielināšana, produkta dzīves ilguma 
pagarināšana.

*īpašs regulējums IT jomā 



JAUNA TEHNOLOĢIJA
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Izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas 
uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai
metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī
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IEPAZĪŠANĀS 
VAUČERS

DIZAINA 
VAUČERS

AUGSTI KVALIFICĒTU 
DARBINIEKU PIESAITE

KLASISKAIS 
VAUČERS
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Komersantiem, kuri 
vaučeru programmā 
pirms tam nav 
atbalstīti

5K EUR
100%
PĒTNIECĪBA

Iepazīšanās



Atbalstāmās darbības
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PĒTNIECĪBA

• tehniski ekonomiska priekšizpēte

• rūpnieciskie pētījumi

• eksperimentālā izstrāde, t.sk prototipēšana

• rūpnieciskā dizaina izstrāde



Pakalpojuma sniedzēji
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PĒTNIECĪBA

• LV publiskās pētniecības organizācijas

• ES, EEZ un Šveices pētniecības organizācijas  

• Transporta un sakaru institūts



Klasika
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25K EUR
85%

• pētniecība

• intelektuālais īpašums

• testēšana un sertificēšana



Atbalstamās darbības
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PĒTNIECĪBA

• tehniski ekonomiska
priekšizpēte

• rūpnieciskie pētījumi

•eksperimentālā
izstrāde, t.sk. 
prototipēšana

• rūpnieciskā dizaina
izstrāde

Rūpnieciskā īpašuma 
tiesību reģistrācija
šādiem

objektiem:

• izgudrojuma patents

•dizainparaugs

•pusvadītāju
izstrādājumu
topogrāfija

SERTIFIKĀTI

• testēšana

•sertificēšana



PĒTNIECĪBA

LV publiskās pētniecības
organizācijas:

Transporta un sakaru institūts

ES, EEZ, Šveices pētniecības
organizācijas

+

TEP un rūpnieciskajam
dizainam –

ES, EEZ, Šveices komersants, 
kurš atbilst LIAA izstrādātājiem
kritērijiem

Rūpnieciskā īpašuma tiesību 
reģistrācija

ES, EEZ vai Šveices 
Konfederācijā:

reģistrētas institūcijas, kuru 
kompetencē ietilpst šo 
noteikumu 41.5. apakšpunktā 
uzskaitīto rūpnieciskā 
īpašuma tiesību objektu 
reģistrācija;

reģistrēti un profesionālo 
patentpilnvarnieku sarakstā 
iekļauti patentpilnvarnieki.

TESTĒŠANA un 
SERTIFIKĀCIJA

ES, EEZ vai Šveices 
Konfederācijā reģistrētas 
nacionālo akreditācijas biroju 
akreditētās:

produktu sertificēšanas 
institūcijas;

testēšanas un kalibrēšanas 
laboratorijas

Pakalpojuma sniedzēji
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Norvēģijas finanšu

instrumenta 2014.-2021.g. 

programma

Uzņēmējdarbības attīstība,

inovācijas un mazie un 

vidējie uzņēmumi



Atbalsta instrumenti

ATKLĀTS KONKURSS NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMAS

Tehnoloģiju biznesa 
centrs

Zaļo un IKT 
tehnoloģiju izstrāde

Zaļo inovāciju un 
IKT produktu 

ieviešana ražošanā

Dzīves kvalitāti
atbalstošu
tehnoloģiju

izstrāde

TBC
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Regula Nr

651/2014

Neliela apjoma grantu shēma
Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas

SEKMĒT JAUNU PRODUKTU VAI TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDI
PROJEKTS JĀĪSTENO 2 GADU LAIKĀ
ATBALSTS VIENAM PROJEKTAM NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMĀS IR NO 10 000 LĪDZ 130 000 

Kopējais 

finansējums

Testēšana, sertificēšana, intelektuālā īpašuma

tiesību nostiprināšana

1,2 

70%Regula Nr 

1407/2013

(De Minimis)

Mazajiem

45% 35%
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Eksperimentālā izstrāde I netiešās

50%

Vidējiem

milj €



Programmas
jomas
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DZĪVES KVALITĀTI
ATBALSTOŠU
TEHNOLOĢIJU
JOMAS

Produkti vai
tehnoloģijas
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām

Produkti vai
tehnoloģijas
labākai
mājas
aprūpei un 
uzraudzībai

Produkti vai
tehnoloģijas
sabiedrības
drošības
uzlabošanai

Sabiedrības
aktivitāti, 
iekļaušanos, 
mobilitāti un 
līdzdalību
uzlabojošas
tehnoloģijas

Jebkuri citi jauni
labklājības, 
sociālie, sabiedrību
iekļaujošie un 
veselības aprūpes
produkti vai
tehnoloģijas



Atbalstāmās darbības
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Eksperimentālā
izstrāde (t.sk. 
prototipu
izgatavošana)

Komandējumi, kas tiešā 
veidā saistīti ar jauna 
produkta vai tehnoloģijas 
izstrādi

Materiālu un līdzīgu
produktu iegāde, kas 
nepieciešami jauna
produkta vai
tehnoloģijas izstrādei

Testēšana un 
sertificēšana Intelektuālā

īpašuma
nostiprināšana

Informācijas un 
komunikācijas
pasākumi

Zināšanu pārneses
darbības ar projekta
partneri



Paldies par uzmanību!

Anna.Janberga@liaa.gov.lv

LIAA klientu apkalpošanas nodaļa

+371 67039499

+371 67039498

jautajumi@liaa.gov.lv


