
Ar finansiālo atbalstu  līdz 80% no attiecināmām pētniecības un attīstības izmaksām SAM 
1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru 
ietvaros" otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros.  
Šo finansējumu ir iespējams saņemt rūpnieciskiem p ētījumiem  un eksperiment ālajām 
izstr ādēm, ko paredzēts īstenot Kompetences centra ietvaros līdz 2018. gada beig ām 
(2.kārtas projektu atlase), kā arī jaunajam periodam (4.kārtas projektu atlase), uzsākot pētījumu 
realizāciju no 2018. gada III ceturkš ņa. 
 
Pētījumu projektus/idejas var iesniegt sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas 
attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu 
izplatīšanas organizācijas. 
 
Pasākuma mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un 
rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas 
un ievieš tās ražošanā. 
. 
ATBALST ĀMIE PĒTĪJUMA VIRZIENI  

• Meža kapit ālvērt ības palielin āšana un mežsaimniec ība 
• Jauni koksnes materi āli un tehnolo ģijas 

JŪS VARAT SAŅEMT ATBALSTU , JA:  
• esat iecerējuši pētniecības un attīstības projektu, lai izveidotu jaunu, ar meža nozari 

saistītu produktu vai tehnoloģiju, ko ieviest ražošanā, ar mērķi palielināt sava 
uzņēmuma konkurētspēju 

• Uzņēmumam nav nodokļu parādu 
• projekta izmaksas ir vismaz €20.000 

 
AKTIVITĀŠU PIEMĒRI ATBALSTA SA ŅEMŠANAI  

• Pētnieku algas  
• Materiālu izmaksas , kas izmantoti eksperimentiem 
• Pētniecības un attīstības ārpakalpojumi  
• Iekārtu amortiz ācijas izmaksas eksperimentālām izstrādēm 

 
ATBALSTA INTENSIT ĀTES 
Maziem uzņēmumiem Vidējiem uzņēmumiem Lieliem uzņēmumiem 
Eksperimentālām izstrādēm 
Līdz 60% Līdz 50% Līdz 40% 
Rūpnieciskiem pētījumiem 
Līdz 80% Līdz 75% Līdz 65% 

 
PROCESA VIENKĀRŠOTA SECĪBA  

Pētījuma projekta pieteikums → MNKC padomes lēmums → pētījuma īstenošana → 
starpposma finanšu pārskats reizi 3 mēnešos → finanšu atguve 
 
Pirms detalizētas dokumentācijas sagatavošanas pētījuma pieteicējs var iesniegt īsu pētījuma 
idejas aprakstu vai pieteikties uz tikšanos ar kompetences centra pārstāvjiem. Tāpat 
kompetences centra konsultatīvais atbalsts pieejams, gatavojot pētījuma projekta dokumentus. 
 
PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI  

www.fidea.lv/pieteikties-kc 
vai arī sūtiet e-pastu Anitai Indenai uz birojs@mnkc.lv 
 
PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAI NODER ĪGI MATERIĀLI 

• http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/sam-mekletajs 
• http://www.esfondi.lv/projektu-iesniedzejiem  
• https://m.likumi.lv/doc.php?id=279410 - MK Noteikumi Nr.2 no 05.01.2016. 


