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2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periods

• Inovāciju motivācijas programma

• Biznesa inkubatori

• Jaunuzņēmumu atbalsta programmas

• Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

• Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

• Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

• Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)

• Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai

http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020

http://www.liaa.gov.lv/node/6000
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/666
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/jaunuznemumu-atbalsta-programmas
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5782
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5872
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-arvalstu-investoriem-kvalificeta-darbspeka-nodrosinasanai
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020


ERAF 2014 - 2020

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)

- Līgums ar LIAA par atbalsta sniegšanu komersantam

- Tikai mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

- Līdz 250 strādājošiem (ieskaitot saistītos uzņēmumus)

- Ne vairāk kā 50 milj. EUR gada apgrozījums

- Nav nodokļu parādu

- Līgums ar LIAA par konkrēto pasākumu, kurā komersants 

piedalās

http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5782


Nacionālie stendi

Hannover Messe - 2018, Hannovera, Vācija, 
23.–27. aprīlis, www.hannovermesse.de

www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018

Subcon - 2018, Birmingema, Lielbritānija, 

5.–7. jūnijs, www.subconshow.co.uk

www.subconshow.co.uk/conference/2018-programme

Elmia Subcontractor - 2018, Jenšēpinga, 
Zviedrija, 13. -16. novembris

www.elmia.se/en/subcontractor/

2018. gada 15.-18. maijs

www.elmia.se/en/automation/

www.elmia.se/en/polymer/

www.elmia.se/3D/

http://www.hannovermesse.de/
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://www.subconshow.co.uk/
http://www.subconshow.co.uk/conference/2018-programme
https://www.elmia.se/en/subcontractor/
http://www.elmia.se/en/automation/
http://www.elmia.se/en/polymer/
http://www.elmia.se/3D/
http://www.elmia.se/en/subcontractor/


Tirdzniecības misijas

• Valsts amatpersonu ārvalstu vizītes (maijs – Francija)

• Ienākošās ārvalstu vizītes (Ungārija)

• NAVIGATE, Turku, Somija 16.-17. maijs

• Match Industry MI-18, Pori, Somija 13.–14. jūnijs

• Alihankinta, Tampere, Somija, 25.-27. septembris

• e-Move 360,  Minhene, Vācija 16.–18. oktobris

• Fakuma, Frīdrihshāfena, Vācija, 16.-20. oktobris

• Tech Industry, Rīga, Latvija, 29. novembris –1.decembris



Citi LIAA atbalsta pasākumi

LIAA pasākumi http://www.liaa.gov.lv/lv/calendar

LIAA eksportētājiem http://eksports.liaa.gov.lv/

LIAA pakalpojumi http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi

Biznesa ABC http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana

Publikācijas http://www.liaa.gov.lv/lv/info_materialu_katalogs

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā www.een.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv/calendar
http://eksports.liaa.gov.lv/
http://eksports.liaa.gov.lv/pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-uzsaksana
http://www.liaa.gov.lv/lv/info_materialu_katalogs
http://www.een.lv/


LIAA pārstāvniecības ārvalstīs

LIAA ir 21 pārstāvniecība 20 valstīs 

http://www.liaa.gov.lv/lv/kontakti/parstavniecibas

http://www.liaa.gov.lv/lv/kontakti/parstavniecibas


Nozares uzņēmumi varēja būt aktīvāki
Liepājas Forums 2017

Iepircēji no 10 valstīm



Nozares uzņēmēji varēja būt aktīvāki
Jelgavas Forums 2018

50 iepircēji no 12 valstīm



Adrese: Pērses iela, Rīga, LV-1442, Latvija 

Tālr: +371 67039409

E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv

Lai veicas!

mailto:andris.alksnis@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv/

