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Informācija par finansētāju un finanšu pakalpojuma saņēmēju 

Finansētājs      

 Nosaukums  Reģistrācijas Nr.   

Finanšu pakalpojuma 

saņēmējs 
       

Nosaukums / Vārds, uzvārds   Reģistrācijas Nr. / Pers. kods  E-pasts korespondences saņemšanai 

Juridiskā / deklarētā 

adrese 
       

Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr. vai 

nosaukums 

 Pilsēta/ pagasts  Novads  Pasta indekss 

MVU statuss  Mikro (sīkais)  Mazais  Vidējais  Vidēji liela kapitāla 

saimnieciskās darbības 

veicējs 

 Liela kapitāla 

saimnieciskās darbības 

veicējs         

Inovāciju  un digitalizācijas kritēriji 

InnovFin 

pretgarantija 

riska dalīšanas instruments inovatīviem un uz attīstību orientētiem gala saņēmējiem ar Eiropas Savienības finansiālu 

atbalstu Horizon 2020 finanšu instrumenta un Eiropas stratēģisko investīciju fonda (EFSI) ietvaros.  InnovFin pretgarantiju 

sniedz saskaņā ar Eiropas Investīciju fonda un akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” 2016.gada 

13.oktobra noslēgto līgumu un tā grozījumiem par InnovFin pretgarantiju piesaistīšanu.  

Garantija garantija, kura tiek piešķirta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26.oktobra noteikumiem Nr.997 „Noteikumi par 

garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas 

uzlabošanai”  

MVU komersants, kurš saskaņā Deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai 

atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 

Vidēji liela kapitāla 

saimnieciskās 

darbības veicējs 

Liela kapitāla 

saimnieciskās 

darbības veicējs 

 komersants, kas nav MVU un tā darbinieku skaits ir līdz 499, kas aprēķināti atbilstoši Komisijas ieteikumiem 

Nr.2003/361/EC 

 

komersants, kas nav MVU un tā darbinieku skaits ir no 500 līdz 3 000, kas aprēķināti atbilstoši Komisijas ieteikumiem 

Nr.2003/361/EC 

 
 

 

Lūdzu, atzīmējiet vismaz vienu kritēriju, kuriem atbilstat. Lai saņemtu InnovFin pretgarantiju, ir jāizpildās vismaz vienam kritērijam, kā arī jāapliecina 

atbilstība visiem zemāk uzskaitītajiem nosacījumiem, kuru izpildei ir jābūt dokumentāli pierādāmai. 

Kritērija izpildes apliecinošu dokumentu kopijas ir jāiesniedz kopā ar šo apliecinājumu. 

 

 1. kritērijs 
 Jūsu nodoms ir izmantot finanšu pakalpojumu, lai veiktu investīcijas, vai ražotu, izstrādātu vai ieviestu jaunas vai būtiski uzlabotas a) 

preces, procesus vai pakalpojumus; b) ražošanas vai piegādes metodes, vai c) inovācijas organizatoriskajā* vai procesu vadībā** 

saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 21. maija paziņojuma C(2014) 3282 par Nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei 

un inovācijai sadaļā 1.3 punkta 15(y) un 15 (bb) apakšpunktiem un kuros pastāv tehnoloģiskas, rūpnieciskas vai uzņēmējdarbības 

neizdošanās risks, ko apliecina neatkarīga eksperta veikts novērtējums. 

 
* Organizatoriskā inovācija - Jaunas organizatoriskās metodes ieviešana uzņēmuma praksē, darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās. 

** Procesu inovācija - Jaunas vai būtiski uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes ieviešana. Tas ietver būtiskas izmantoto paņēmienu, aprīkojumu 

un/vai programmatūras izmaiņas 

 

 Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 

  

 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 
 

 2. kritērijs 

 1. Jūs esat strauji augošs komersants,  

2. Jūs darbojaties tirgū mazāk kā 12 (divpadsmit) gadus un Jūsu vidējais gada apgrozījums vai darbinieku skaits ir pieaudzis vairāk 

kā par 20% pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un darbinieku skaits bija desmit vai vairāk darbinieku novērtēšanas perioda sākumā. 

 Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 

APLIECINĀJUMS 
INNOVFIN PRETGARANTIJAS SAŅEMŠANAI  
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 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 
 

 

 

 

 

 3. kritērijs 

 1. Jūs darbojaties tirgū mazāk kā 7 (septiņus) gadus.  

2. Jūsu pētniecības un inovācijas izmaksas veido vismaz 5% no kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no 3 (trīs) pēdējiem 

gadiem pirms finanšu pakalpojuma pieteikuma iesniegšanas. Gadījumā, ja esat jaundibināts komersants (nav vecāks par 3 (trīs) 

gadiem), kuram nav pieejama attiecīgā finanšu informācija, tad izmantojat operatīvā pārskata datus. 

 Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 

  

 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 

 

 4. kritērijs 

 Jums ir būtisks inovāciju potenciāls vai arī esat pētniecības un inovāciju uzņēmums un: 

(Atzīmējiet atbilstošo nosacījumu/us) 

  4.1. kritērijs 

saskaņā ar pēdējo gada pārskatu Jūsu pētniecības un inovācijas izdevumi ir vienādi vai pārsniedz 20% no Jūsu finanšu 

pakalpojuma summas pie nosacījuma, ka biznesa plānā paredzēts pētniecības un inovācijas izmaksu palielinājums vismaz 

finanšu pakalpojuma summas apmērā 

  

  4.2. kritērijs 

saskaņā ar biznesa plānu apņematies pētniecības un inovāciju izmaksām novirzīt vismaz 80% no finanšu pakalpojuma summas 

un atlikušo finansējumu izmantot, lai nodrošinātu attiecīgās (pētniecības un inovācijas) darbības. 
  

  4.3. kritērijs 

pēdējo 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā Jums ir piešķirts grants, aizdevums vai garantija no Eiropas Savienības pētniecības un 

inovāciju atbalsta shēmas (piemēram, Horizon 2020, vai FP7), vai caur to finansēšanas instrumentiem, vai no reģionālā, 

nacionālā, valsts pētniecības vai inovācijas atbalsta shēmas ar nosacījumu, ka šī finanšu pakalpojuma ietvaros netiek segtas 

tās pašas izmaksas. 

  

  4.4. kritērijs 

pēdējo 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā esat saņēmis Eiropas institūcijas vai iestādes balvu Pētniecības un attīstības vai 

Inovāciju jomā. 
  

  4.5. kritērijs 

pēdējo 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā esat reģistrējis vismaz vienas šādas tiesības kā, piemēram, patentu, modeli, 

dizainparaugu, izstrādājuma topogrāfiju, papildu aizsardzības sertifikātu medicīnas produktiem vai citiem produktiem, kam 

šādas papildu aizsardzības sertifikātus var iegūt, selekcionāra sertifikātu vai programmatūras autortiesības un Jūsu finanšu 

pakalpojuma mērķis ir tieši vai netieši izmantot šo tehnoloģiju tiesības. 

  

  4.6. kritērijs 

esat agrīnās stadijas MVU un pēdējo 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā esat saņēmis riska kapitāla investīciju vai no biznesa 

eņģeļa kā biznesa eņģeļa tīkla loceklis vai šāds riska kapitāla investors vai biznesa eņģelis ir Jūsu akcionārs brīdī, kad ir iesniegts  

finanšu pakalpojuma pieteikums. 

  

  4.7. kritērijs 

Jums ir nepieciešams riska finanšu ieguldījums, kas pēc biznesa plāna, kas ir gatavots, ņemot vērā ieceri izstrādāt jaunu 

produktu, vai ieiet jaunā tirgū, ir lielāks par 50% no Jūsu vidējā gada apgrozījuma pēdējos 5 (piecos) gados. 
  

  4.8. kritērijs 

Jūsu pētniecības un inovācijas izmaksas veido vismaz 10% no kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no trīs pēdējiem 

gadiem pirms finanšu pakalpojuma pieteikuma iesniegšanas. Gadījumā, ja Jūs esat jaundibināts komersants, kuram nav 

finansiālā vēsture, tad izmanto operatīvā pārskata datus. 

  

  4.9. kritērijs 

Jūsu pētniecības un inovāciju izmaksas veido: 

1. vismaz 15% no tā kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no 3 (trīs) pēdējiem gadiem pirms finanšu pakalpojuma 

pieteikuma iesniegšanas vai 

2. vismaz 10% gadā no kopējām darbības izmaksām 3 (trīs) gadā laika periodā pirms finanšu pakalpojuma pieteikuma 

iesniegšanas. 

  

  4.10. kritērijs 
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pēdējo 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā ir radušies izdevumi pētniecības un inovāciju jomā, ko ir apstiprinājušas kompetentas 

nacionālas vai reģionālas struktūras vai iestādes kā daļu no vispārējiem atbalsta pasākumiem, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, 

un kas paredzētas, lai stimulētu uzņēmumus ieguldīt pētniecībā un inovācijās ar nosacījumu, ka: 

1. šāda iestāde vai struktūra ir neatkarīga no akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – ALTUM), 

Finansētāja un Finanšu pakalpojama saņēmēja; 

2. finanšu pakalpojums sedz biznesa plānā norādītos izdevumus; 

3. finanšu pakalpojums nesedz tās izmaksas, kuras iepriekš ir atbalstītas. 

  

 

Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 

  

 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 

 5. kritērijs 

 Eiropas Savienības, nacionālā vai reģionālā iestāde vai struktūra pēdējo 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā ir nominējusi Jūs par 

inovatīvu uzņēmumu, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. nominācija ir notikusi ievērojot publiski pieejamus kritērijus un šādus nosacījumus: 

• kritēriji neattiecas tikai uz kādu konkrētu nozari vai jomu vai kā citādi nesekmē kādas konkrētas nozares priekšrocības; 

• kritēriji atspoguļo vismaz vienu no inovāciju un digitalizācijas atbilstības kritērijiem, izņemot 4.4. kritērijā minēto inovāciju 

atbilstības kritēriju, vai arī pēc būtības atspoguļo vismaz vienu no šiem kritērijiem, bet nedrīkst būt mazāk stingri. 

2. struktūra vai iestāde, kas ir nominējusi Finanšu pakalpojuma saņēmēju, ir neatkarīga no Jums, ALTUM vai Finansētāja;  

3. Jūsu darījums sedz Jūsu biznesa plānā norādītos izdevumus. 

 

 Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 

  

 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 

 6. kritērijs  
Jūsu nodoms ir izmantot finanšu pakalpojumu, lai veiktu investīcijas vismaz vienā šādā digitalizācijas projektā: 

 

a) paplašināt vai pārveidot esošo biznesa  modeli vai izstrādāt to jaunu; 

b) ieviest vai būtiski uzlabot digitalizāciju piegādātāju ķēdēs, ieskaitot, bet ne tikai  sadarbībā ar piegādātājiem, krājumu vadībā  

un dalībā piegādes ķēdēs ar vidēja vai lielākiem uzņēmumiem; 

c) produktu, pakalpojumu vai procesu uzlabošana, izmantojot digitālo tehnoloģiju integrēšanu uzņēmumā, ieskaitot 

projektēšanu, izstrādi vai piegādi klientiem; 

d) klientu attiecību vadība, ieskaitot uzlabotu klientu atsauksmju sistēmas vai digitālo mārketingu 

e) biznesa attīstība un jaunu klientu piesaistīšana, ieskaitot, bet ne tikai, jaunu tirgu vai klientu grupas apgūšanai 

f) datu drošībai vai biznesa elastības palielināšanai pret kiberuzbrukumu draudiem; 

g) jebkuras inovatīvas   tehnoloģijas ieviešanai (mākslīgais intelekts, blokķēde, droni un robotika, biotehnoloģijas, fotonikas, 

elektronikas materiāli un kvantu skaitļošana) vai  

h) digitālo prasmju attīstīšana un apmācība esošajiem vai jaunajiem darbiniekiem 
 

 

 Kritērija nosacījumu izpildi apliecina: 
  

 

 

 Norādiet dokumentus un citu informāciju, kas apliecina atbilstību kritērijam 
 

Parakstot šo apliecinājumu, Finanšu pakalpojuma saņēmējs apliecina, ka:   

1. tas atbilst šādiem nosacījumiem: 

1.1 neveic pētniecības un inovācijas pasākumus, kas: 

1.1.1. saistīti ar nelikumīgām darbībām, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam, Eiropas Savienības un 

starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartai un Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un tās 

papildprotokoliem vai jebkādu pētniecības un inovāciju jomā izslēgtu darbību, t.i,  

• kas vērsta uz cilvēku klonēšanu reproduktīviem mērķiem; 

• kuras mērķis ir pārveidot cilvēka ģenētisko mantojumu, kas varētu šādas izmaiņas padarīt pārmantojamas (izņemot 

pētījumus saistībā ar dzimumdziedzeru vēža ārstēšanu). 

1.1.2. paredzēti, lai radītu cilvēku embrijus vienīgi cilmes šūnu iegūšanai, tostarp veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu; 

1.1.3. aizliegti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs; 

1.1.4. aizliegti dalībvalstī, kurā dibināts vai darbojas Finanšu pakalpojuma saņēmējs vai Finansētājs, t.i., Latvijas Republikā. 

1.2 neatrodas situācijā, kas ir izslēgšanas gadījums, t.i: 

1.2.1. ir bankrotējis vai tiek likvidēts, tā lieta ir nodota tiesu pārziņā, un šajā sakarā, Finanšu pakalpojuma saņēmējs pēdējo piecu (5) 

gadu laikā kopš Garantijas saņemšanas ir noslēdzis vienošanos ar kreditoriem, ir pārtraucis uzņēmējdarbību, un iepriekšminētā 

sakarā pret to noris tiesvedība, vai tas atrodas analogā situācijā, kura izriet no normatīvajiem aktiem; 

1.2.2. Finanšu pakalpojuma saņēmējs vai kāda persona, kura pārstāv Finanšu pakalpojuma saņēmēju, tostarp ar lēmumu 

pieņemšanas vai kontroles tiesībām pēdējo piecu (5) gadu laikā tikusi notiesāta par profesionālās darbības pārkāpumu ar spēkā 

stājušos tiesas nolēmumu, kas ietekmē tā spēju īstenot šo projektu; 
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1.2.3. pēdējo piecu (5) gadu laikā pirms Garantijas saņemšanas attiecībā pret attiecīgo iesaistīto pusi vai kādu personu, kurai ir Finanšu 

pakalpojuma saņēmēja pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras, ir stājies spēkā tiesas spriedums par krāpšanu, 

korupciju, iesaisti noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai kādu citu nelikumīgu darbību, kur šāda nelikumīga darbība 

kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm; 

1.2.4. ir konstatēta Finanšu pakalpojuma saņēmēja vaina nepatiesa apliecinājuma sniegšanā, iesniedzot informāciju, kura ir 

nepieciešama ALTUM vai Finansētāja atlases procesam, vai nesniedzot jeb noklusējot šādu informāciju; 

1.2.5. ir iekļauts centrālajā datu bāzē, ko izveidojusi un izmanto Eiropas Komisija saskaņā ar 2008. gada 17. decembra Eiropas Komisijas 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 1302/2008 par izslēgšanas gadījumu centrālo datu bāzi. 

1.3 nav biržā kotēts gala saņēmējs, neierobežojot iespēju uzņēmumam būt kotētam alternatīvās tirdzniecības platformās, kā noteikts 

Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. daļas 15. punktā;  

1.4 nav “grūtībās nonācis uzņēmums” Grupu atbrīvojuma regulas izpratnē, t.i. Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), 

ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. 

Pantu;  

1.5 būtiski nekoncentrējas uz vienu vai vairākām šādām aizliegtajām darbībām: 

1.5.1. jebkāda ražošana, tirdzniecība vai citas aktivitātes, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām saskaņā ar likumdošanu; 

1.5.2. cilvēku klonēšana atražošanai; 

1.5.3. tabakas un destilētu alkoholisko dzērienu vai to saistīto produktu ražošana un tirdzniecība; 

1.5.4. ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība, t.i. visa veida ieroču un munīcijas ražošana. Šis ierobežojums neattiecas ciktāl šādas 

darbības ir saskaņā ar Eiropas Savienības politiku; 

1.5.5. kazino vai tamlīdzīga uzņēmējdarbība; 

1.5.6. šādas darbības IT nozarē: 

1. Pētniecība, attīstība vai tehniskie pieteikumi attiecībā uz elektronisko datu programmām vai to risinājumiem, kuru mērķis ir: 

• atbalstīt jebkādu darbību, kas iekļauti augstāk no 1.5.1. līdz 1.5.5. punktam, 

• interneta azartspēļu un tiešsaistes kazino vai 

• pornogrāfija, 

2. ir paredzēta, lai nelegāli iekļūtu elektronisko datu tīklos vai lejupielādētu elektroniskos datus. 

1.5.7. pētniecības, izstrādes vai tehnisko risinājumu finansēšana veselības nozarē, kas saistīta ar: 

1. cilvēku klonēšanu pētniecības vai ārstnieciskiem nolūkiem un 

2. ģenētiski modificētiem organismiem ( "ĢMO"). 

 

1.6 ir dibināts un darbojas Latvijā; 

1.7 slēdz darījumu savā vārdā vai viena vai vairāku savu partneru vai, Eiropas Komisijas ieteikumu izpratnē, saistīto uzņēmumu vārdā, kur 

vismaz viens šāds uzņēmums atbilst vienam vai vairākiem inovāciju atbilstības kritērijiem, ar nosacījumu, ka inovāciju atbilstības kritēriji 

tiks vērtēti koncerna līmenī. 

2. ir informēts, ka tā pieteikumu atbalsta InnovFIN garantiju instruments ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Horizon 2020 finanšu instrumenta 

un Eiropas stratēģisko investīciju fonda (EFSI) ietvaros. EFSI ir izveidots Investīciju plāna Eiropai ietvaros. EFSI mērķis ir palīdzēt atbalstīt produktīvu 

investīciju finansēšanu un īstenošanu Eiropas Savienībā un nodrošināt lielāku pieejamību finansējumam; 

3. Eiropas Investīciju fonds (EIF), Eiropas Investīciju fonda (EIF) aģenti, Eiropas Investīciju banka (EIB), Eiropas Revīzijas palāta (ECA), Komisija, 

Komisijas aģenti (tostarp Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)) un jebkura cita Eiropas Savienības institūcija vai Eiropas Savienības 

struktūra, kura ir pilnvarota pārbaudīt pretgarantiju izmantošanu InnovFIN garantiju instrumenta kontekstā, un jebkura cita piemērojamos 

tiesību aktos pienācīgi pilnvarota struktūra, kurai ir tiesības veikt audita un kontroles darbības (visas kopā “Iesaistītās puses”) ir tiesīgas veikt 

audita un kontroles darbības un pieprasīt informāciju attiecībā uz Finanšu pakalpojuma saņēmēju un finanšu pakalpojuma līgumu un 

Garantiju, kā arī to izpildi. Finanšu pakalpojuma saņēmējs atļaus katrai no Iesaistītajām pusēm veikt uzraudzības vizītes un grāmatvedības un 

uzskaites pārbaudes, t.sk. pārbaudes uz vietas. Finanšu pakalpojuma saņēmējs nodrošinās katrai no Iesaistītajām pusēm pieeju tās telpām 

vispārpieņemtajā darba laikā. 

 

 

 

Finanšu pakalpojuma saņēmēja pārstāvis: 

       

Amats  Vārds, uzvārds  Paraksts*  Datums* 

 

*Dokumenta rekvizītus „Datums” un „Paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 

 


