2019. gada 1. augustā
LIAA Valmieras biznesa inkubators aicina uz konsultācijām jaunos biznesa ideju autorus un
uzņēmējus
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubators izziņo 2019. gada
rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties konsultācijām
pirms pieteikumu iesniegšanas pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.
No 2019. gada 2. septembra līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā LIAA Valmieras biznesa inkubatorā. Savukārt LIAA jaunrades
un tehnoloģiju festivāla iNOVUSS apmeklētāji Lucavsalā, Rīgā varēs pieteikumus iesniegt mazliet ātrāk –
no 30. augusta līdz pat 1. septembrim – biznesa inkubatoru teltī.
LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis aicina: “Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, aicinu
pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi un visus interesentus pieteikties konsultācijai jau augustā, zvanot pa
tālruni 62401098 vai sūtot e-pastu uz valmiera@liaa.gov.lv.”
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt
savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas
biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un
mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem, un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā
arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam,
mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām
u.c. Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes
izmaksu segšanai.
LIAA Valmieras biznesa inkubatorā šobrīd ir 55 dalībnieki, no tiem 36 uzņemti inkubācijas programmā un
19 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū pārstāvētākās nozares ir
informācijas tehnoloģijas, kokapstrāde un pārtikas ražošana.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un
attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas
attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām,
tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un
līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu
Par inkubācijas programmu
Par LIAA jaunrades un tehnoloģiju festivālu iNOVUSS

Papildu informācija:
LIAA Valmieras biznesa inkubators
Purva iela 12a, Valmiera
E-pasts:valmiera@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62401098
Facebook

