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ES struktūrfondu un uzņēmējdarbības 

atbalsta informācijas centrs
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www.kurzemesregions.lv

www.esfinanses.lv

Visi centra pakalpojumi ir bezmaksas!

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.esfinanses.lv/


Informācijas centra funkcijas
• Iesakām piemērotāko finanšu atbalsta programmu klienta idejas

īstenošanai;

• Sniedzam atbildes par ES fondiem un pieejamo finansējumu;

• Organizējam:

- seminārus, informatīvās dienas, reģionālās konferences,

- pieredzes apmaiņas braucienus;

• Informējam par izsludinātajām finanšu atbalsta programmām,
publicējot informāciju reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv,
www.esfinanses.lv, kā arī izsūtam informāciju uz e-pastiem.

Komēs nedarām…

• Nerakstām projektus;  Nedalām naudu

http://www.kurzemesregions.lv/
http://www.esfinanses.lv/




Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību 

nesaistītu darbību izveidei un attīstībai

(administrē: Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv) 

Atbalsta aktivitātes:

• Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība, t.sk. lauku tūrisms);

• Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām)

Atbalsta saņēmēji:

• Fiziskas vai juridiskas personas, kuras atbilst mikrouzņēmuma

definīcijai, ņemot vērā arī saistītos uzņēmumus un personas;

• Lauksaimnieki, kas ir reģistrēti lauku teritorijā

Atbalsta apjoms:    200 000 EUR

Attiecināmās izmaksas:

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība, vispārējās izmaksas

Atbalsta intensitāte – no 20% līdz 40%



Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

• Lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to 

saistītai iepakošanai un pirmapstrādei 

Juridiskām personām (arī mājražotājiem)

Atbalsta intensitāte 20-40%

www.lad.gov.lv

– Atbalsta veidi 

– Projekti un investīcijas 

– Atbalsta pasākumi

http://www.lad.gov.lv/


LEADER

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nav 
lielāka par:    50 000 EUR, 

uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem 

100 000 EUR

Sabiedriskā labuma projekti 90%

Kopprojekti, kopdarbība 80%

Privāta labuma projekti 70%

Vietējā rīcības grupa stratēģijā var noteikt arī mazāku atbalsta 
apmēru un intensitāti

Mikro un mazā uzņēmējdarbība laukos:

(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)



„LEADER pieejas īstenošana”

Vietējās rīcības grupas

“Saldus attīstības biedrība” http://srab.saldus.lv/

“Darīsim paši” http://www.darisimpasi.lv/

“Liepājas rajona partnerība” http://www.lrpartneriba.lv/

"Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"  
http://www.ziemelkurzeme.lv

"Talsu rajona partnerība" http://www.talsupartneriba.lv/

«Divpadsmit krasti“ www.vwntspilsnd.lv

http://srab.saldus.lv/
http://www.darisimpasi.lv/
http://www.lrpartneriba.lv/
http://www.ziemelkurzeme.lv/
http://www.talsupartneriba.lv/
http://www.vwntspilsnd.lv/


Paldies!


