2016. gada 02. jūnijā
CFLA administrējamās programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un
infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” kopsavilkums
Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras
izveidei vai rekonstrukcijai
Programmas mērķis

Veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu
komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos

Atbalsta pretendents

1) MVU komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības
nozarēs (saskaņā ar NACE 2. red. C sadaļu „Apstrādes rūpniecība”).
2) MVU komersants vai ostas pārvalde, kura darbība ir saistīta ar
nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālākai
iznomāšanai sīkiem, maziem un vidējiem komersantiem.

Projekta īstenošanas
vieta

Projekta īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot Rīgu.
Projekta īstenošanas vieta ir konkrētais funkcionālais zonējums, kurā
pieļaujama rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve (noliktavu būvniecība,
pārbūve, atjaunošana netiek atbalstīta).
Ražošanas ēkā vai telpās, kurā projekta ietvaros plānots veikt
pārbūvi vai atjaunošanu, pēdējos divus gadus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas nav veikta saimnieciskā darbība apstrādes
rūpniecībā.

Atbalstāmās darbības

Vienas vai vairāku ēku būvniecība, pārbūve vai atjaunošana, kas saistīta
ar ražošanas ēku izveidi. Ražošanas iekārtu iegāde netiek atbalstīta!

Attiecināmās
izmaksas

1) Apstrādes rūpniecības komersantu ražošanas vajadzībām paredzētās
rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas
izmaksas.
2) Būvniecības dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un
būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar ražošanas ēkas būvniecību,
rekonstrukciju vai renovāciju (max 10% no attiecināmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 10% no būvdarbu izmaksām).

Atbalsta intensitāte

Publiskā finansējuma
apmērs

•

lielajiem komersantiem – 35% no attiecināmajām izmaksām;

•

sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem – 45% no
attiecināmajām izmaksām.

Vidēji vienas jaunizveidotas darbvietas radīšanai infrastruktūrā
iegulda ne vairāk kā 41 000 euro ERAF finansējuma.

Max grants ir 1 166 000 euro.
Avansa maksājumi

Līdz 35% no projektam piešķirtā ERAF finansējuma, iesniedzot bankas
garantiju par avansa summu.

Projektu īstenošanas
termiņš

4 gadi no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne
ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projektu iesniegšana

2016. gada 03. jūnijs – 03. augusts.

Citi svarīgi nosacījumi

Ražošanas ēkas:
Atbalsta pretendentam ir īpašuma vai valdījuma tiesības vai ilgtermiņa
nomas tiesības (min 10 gadi pēc projekta pabeigšanas) uz īpašumu, tai
skaitā zemi, kurā veic investīcijas.
Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā to iznomā (vismaz uz 5
gadiem pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā) tikai MVU komersantiem, kuri
saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecības nozarē, vai pats
finansējuma saņēmējs ir MVU komersants, kas veic saimniecisko darbību
apstrādes rūpniecības nozarē (vismaz 5 gadus pēc ēkas nodošanas
ekspluatācijā).
Ja ražošanas ēka tiek iznomāta, tad jānodrošina, ka uz projekta
noslēgšanas brīdi ir iznomāti vismaz 30%, bet 36 mēnešu laikā pēc
ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā – vismaz 80% no izbūvētās,
pārbūvētās vai atjaunotās ražošanas ēkas platības, un atbilstošie
iznomātāji ir uzstādījuši ražošanas iekārtas un uzsākuši ražošanas
procesu.
Jaunas darba vietas:
Līdz projekta pabeigšanai jāizveido vismaz 30% no projekta apjomam
atbilstošā jaunizveidoto darbvietu skaita un 36 mēnešu laikā pēc
projekta īstenošanas pabeigšanas – 100% no atbilstošā jaunu darbvietu
skaita ar pilnu darba slodzi.
Izveidotās darbvietas tiek saglabātas vismaz trīs gadus pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas un šajā laikā tiek nodrošināts, ka darba ņēmēju
mēneša vidējie darba ienākumi ir vienādi vai lielāki par atbilstošās
nozares darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem.

Nosacījumi papildus
vērtēšanas punktu
saņemšanai

Iesniegta kredītiestādes līguma izpildes garantijas vēstule 4% vērtībā no
pieprasītā publiskā finansējuma. Vēstules termiņš ir projekta īstenošanas
termiņš + 2 mēneši.
Projekta iesniedzēja un projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu
kapitāls ir vismaz 25% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ir sagatavots vismaz būvniecības ieceres iesniegums.

