Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM
„Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum” aktīvi īsteno valsts atbalsta programmas un izsniedz
valsts atbalsta programmu aizdevumus uzņēmējiem. Šobrīd ALTUM īsteno kopumā septiņas
uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas, kas paredzētas gan iesācējiem biznesā un
jauniem projektiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt
konkurētspēju. Vairākas programmas paredzētas lauksaimniekiem.
ALTUM ietilpst „Attīstības finanšu institūcijas” koncernā.
Turklāt, rudens ALTUM sācies ar jaunu ražīgu piedāvājumu uzņēmējiem.
Par valsts atbalstu uzņēmējiem un jaunumiem ALTUM piedāvājumā jomā stāsta Jelgavas filiāles
vadītāja Mārīte Lazdiņa.
Kādi ir jaunumi ALTUM piedāvājumā uzņēmējiem?
Rudens ieskaņā ALTUM piedāvājums uzņēmējiem papildinājies ar jaunu valsts atbalsta
programmu. Tā ir MVU mikrokreditēšanas programma, kurā līdz 2015. gada beigām
mikrokredītos paredzēts izsniegt 3,5 miljonus eiro. Aizdevuma maksimālā summa ir 25 tūkstoši
eiro un aizdevumi pieejami ar termiņu līdz 7 gadiem. Uzņēmējiem pievilcīgs jauninājums
programmā ir aizdevuma procentu maksājumu subsīdija 50% apmērā. Tas nozīmē, ka, izpildot
noteiktos kritērijus, pusi no aizdevuma procentos maksājamās summas uzņēmēja vietā segs
ALTUM no Eiropas Reģionālā attīstības fonda resursiem.
Kāpēc ir radīta vēl viena mikrokreditēšanas programma?
Mikoraizdevumi vienmēr bijuši pieprasīti gan salīdzinoši vienkāršākas saņemšanas procedūras
dēļ, gan arī tāpēc, ka ar neliela apjoma aizdevumu bieži vien ir pietiekami maza uzņēmuma
darbības uzsākšanai vai attīstīšanai.
Galvenās atšķirības jaunajai MVU mikrokreditēšanas programmai no Šveices mikrokredītu
programmas ir šādas: jaunajā programmā lielāki aizdevumi, proti, līdz 25 tūkstošiem eiro, turklāt
atbalstu var saņemt ne tikai mikrouzņēmumi, bet gan visi MVU. Tāpat jaunajā programmā ir
aizdevuma procentu subsīdijas. Jaunās MVU mikrokreditēšanas programmas atbalsts nav
paredzēts lauksaimniecības nozarei.
Savukārt Šveices Mikrokreditēšanas programma pieejama gan lauksaimniekiem, gan
nelauksaimniekiem. Tā piedāvā aizdevumus mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem līdz 14.1
tūkstotim eiro.
Ko vēl ALTUM piedāvā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Mums ir vēl viens uzņēmējiem pievilcīgs jauninājums. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas sava
biznesa attīstībai finansējumu aizņemsies ALTUM īstenotajā MVU izaugsmes aizdevumu
programmā, varēs saņemt aizdevuma procentu maksājumu subsīdijas un garantijas. Garantiju
un procentu likmju subsīdijām ALTUM ir paredzēti 2,5 miljoni eiro. Uzņēmumi, kas veic
nelauksaimniecisko darbību un nav vecāki par 5 gadiem, kopā ar investīciju aizdevumu varēs
saņemt subsīdiju aizdevuma procentu maksājumu segšanai 50% apmērā no kopējās procentos
maksājamās summas pirmo piecu gadu laikā.
Savukārt apstrādes rūpniecības projektiem, kuriem ir nepietiekams nodrošinājums, būs
pieejamas garantijas 65% vai 80% apmērā no aizdevuma kopējās summas. 65% apmērā
garantijas būs pieejamas investīciju projektiem, savukārt 80% apmērā garantijas būs pieejamas
investīciju aizdevumiem infrastruktūras ieguldījumu veikšanai. Klientu ērtībām garantijas izsniegs
ALTUM, vienlaikus ar aizdevuma pieteikuma apstiprināšanu.

Ja nepieciešams finansējums lielāka apjoma projektiem, tiek piedāvāta Komersantu
konkurētspējas uzlabošanas programma. Tā piedāvā gan investīciju, gan apgrozāmo līdzekļu
aizdevumus par kopējo summu, kas nepārsniedz 2.1 miljonu eiro vienam vai savstarpēji
saistītiem uzņēmumiem. Šīs programmas mērķis ir uzlabot mikro, mazo un vidējo komersantu
konkurētspēju, lai veicinātu Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību.
Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas sākt biznesu?
Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Starta programma, tā ir ļoti pieprasīta un tās piedāvājums
uzņēmējiem ir augstu novērtēts. Jaunajiem uzņēmējiem tā piedāvā kompleksu atbalstu:
-bezmaksas mācības uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo zināšanu iegūšanai,
-bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai,
-finansiālo atbalstu aizdevuma un procentu maksājumu subsīdijas veidā.
Starta programmā maksimālā aizdevuma summa ir 76 tūkstoši eiro. Turklāt uzņēmējiem
pieejama aizdevuma procentu subsīdija 70% un 80% apmērā, kas palīdz aizdevuma procentu
maksājumu segšanā. Tas nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas savas idejas īstenošanai
finansējumu aizņemsies ALTUM Starta programmā, atkarībā no uzņēmuma darbības ilguma, tiks
segti 80% vai 70% no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas. Uzņēmējam pašam
būs jāmaksā tikai 20% vai 30% no šīs summas. Faktiski, pateicoties procentu subsīdijai, Starta
programmas klientiem aizdevumi ir pieejami ar ļoti zemu procentu likmi.
Tomēr visa pamatā ir biznesa ideja un vēlme uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību.
Kā rīkoties cilvēkam, ja viņam ir ideja un vēlme uzsākt savu biznesu?
Cilvēkam ir jāatnāk pie mums uz konsultāciju, lai saprastu vai biznesa idejas īstenošanai ir
iespēja saņemt finansējumu. Ja saredzam, ka biznesa ideja ir dzīvotspējīga, tiek slēgta
vienošanās par dalību programmā un topošais uzņēmējs soli pa solim attīsta savu ideju, sākot
ar biznesa plāna izstrādi līdz aizdevuma piešķiršanai. Katrs gadījums ir individuāls, tādēļ
piedāvājam arī iespēju bez maksas apgūt nepieciešamās zināšanas finanšu plānošanā,
grāmatvedībā, mārketingā vai citā būtiskā jomā.
Kādu fīnansējumu ALTUM var piedāvāt lauku uzņēmējiem?
ALTUM turpina īstenot arī pārējās valsts atbalsta programmas:
Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programma, kuras ietvaros piešķir valsts atbalstu apgrozāmo
līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai uzņēmumiem, kuru saimnieciskās
darbības nozare ir lauksaimniecības produktu primārā ražošana.
Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumu programma, kuras mērķis ir veicināt kredītresursu
pieejamību
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem.
MVU izaugsmes aizdevumu programma, kuras ietvaros uzņēmumi,
kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu ražošanu, t.sk. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, var saņemt finansējumu investīciju projektu realizēšanai līdz 2.85 milj. eiro.

Cik pieprasīts ir valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai?
Šā gada 9 mēnešos valsts atbalsta programmās ALTUM uzņēmējiem piešķīra aizdevumus par
kopējo summu 38 miljoni eiro. Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmējdarbības attīstībā ieguldīti
vairāk nekā 469 miljoni eiro, atbalstīti vairāk nekā 6000 projekti. ALTUM īstenotajās valsts atbalsta
programmās 2014.gadā vēl ir pieejami aptuveni 60 miljoni eiro.
Kur var saņemt papildu informāciju par ALTUM piedāvājumu?
Plašāka informācija par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem
pieejama mūsu mājas lapā www.altum.lv;
Iesakām izmēģināt arī ALTUM mājas lapā esošo programmu kalkulatoru, kas palīdz sākotnēji
novērtēt, kura no ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām varētu būt atbilstoša
uzņēmēja vajadzībām.

Ja kādu apsvērumu dēļ biznesa ieceres īstenošanai Jūsu izvēlētā programma nebūs piemērota,
ALTUM darbinieki izvērtēs, vai ir iespējams sniegt atbalstu citas ALTUM piedāvātās programmas
ietvaros.
Turpat iespējams ierakstīt savu kontaktinformāciju, lai mūsu speciālisti varētu ar Jums sazināties.
Tuvākā ALTUM filiālē atrodas Jelgavā, Lielā iela 12, telef. 63026729;
Attīstības programmu konsultāciju centrs atrodas Bauskā , Pionieru ielā 1/1, telef. 63026729 vai
29515605.

