Galvenie atbalsta
saņemšanas nosacījumi
pasākumam «Ieguldījumi
materiālajos aktīvos»
Zemkopības ministrija
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Galvenā likumdošana

❑ MK noteikumi Nr.598 «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta

piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020.gada plānošanas periodā»;
❑ MK noteikumi Nr.600 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu

atklātu projektu konkursu veidā pasākumam «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»».

Pasākums «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Pasākuma īstenošanas vieta:
Visa Latvijas teritorija
Pasākuma mērķi:
❑Attīstīt

lauku saimniecības;

❑Paaugstināt

lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un
palielināt produktu pievienoto vērtību;
❑Veicināt

kooperāciju attīstību;

❑Uzlabot

infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža
ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes
uzlabošanu.
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Apakšpasākumi
❑ 4.1.«Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās»;
❑ 4.2. «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē»;
❑ 4.3. «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

08.12.2014. – 15.01.2015. varēs pieteikties uz 4.1. un 4.2. apakšpasākumiem.
Apakšpasākums 4.3. tiks atvērts 2015.gadā.
Svarīgi! Turpmāk projekti netiks pieņemti pa pastu!

Kopīgie nosacījumi visiem investīciju
pasākumiem (1)
Pasākumos «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» un
«Lauku saimniecību un uzņēmēju attīstība» visā plānošanas
periodā maksimālā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz
4 000 000 euro.
Atbalsta pretendentam pieejamā attiecināmo izmaksu
kopējā apmērā iekļauj arī šī atbalsta pretendenta saistītajiem
uzņēmumiem (tai skaitā vienam vienotam uzņēmumam) piešķirto
publisko atbalstu (regula Nr.702/2014).
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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju
pasākumiem (2)
❑ Atbalsta pretendents nevar pretendēt uz atbalstu, ja:
✓ Ar tiesas lēmumu atzīts vainīgs par kukuļņemšanu, krāpšanu,
izvairīšanos no nodokļiem (izslēgšanas laiks ir 3 gadi), nelegālo
nodarbinātību, konkurences pārkāpumiem (izslēgšanas laiks
1 gads);
✓

Ja atbalsta pretendentam ir piemērota neatbilstoši veikto izdevumu
ieturēšanas vai atgūšanas procedūra LAD administrēto pasākumu
ietvaros un atbalsta pretendents šo neatbilstoši veikto izdevumu
summu nav atmaksājis.
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Kopīgie nosacījumi visiem investīciju pasākumiem
(3)
❑ Atbalsta pretendenta saimniecībā nevar būt konstatēti aktuāli vides

aizsardzības noteikumu pārkāpumi;
❑ Atbalsta pretendents un tā dalībnieks, dalībnieka saistītie
uzņēmumi nevar būt ofšori (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.276
(26.06.2001.) uzņēmumi, kas reģistrēti zemu nodokļu vai
beznodokļu valstīs vai teritorijās);
❑ Atbalsta pretendentam nevar būt kāda no grūtībās nonākuša
uzņēmuma pazīmēm.
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Pasākumā sasniedzamie mērķi un
rādītāji (1)
Projekta īstenošanas rezultātā pēc atbalsta pretendenta izvēles
jāsasniedz vismaz viens no saimnieciskās darbības rādītājiem un
mērķiem:
❑Ekonomiskais - salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta

iesniegšanas vismaz par 10 procentiem vai par pusi no ieguldīto
investīciju apjoma palielina saimniecības vai uzņēmuma fizisko
ražošanas apjomu, neto apgrozījumu vai ražošanas efektivitāti.
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Pasākumā sasniedzamie mērķi un
rādītāji (2)
❑ Veic ieguldījumus klimata pārmaiņu samazināšanā:
✓

uzbūvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas
iekārtas (pierādāms ar tehnoloģiju ražotāja izdotu sertifikātu,
aprēķiniem, pamatojumiem, energoefektivitātes auditu);

✓

ieviestas tehnoloģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk - SEG
emisijas) samazinājumam (piemēram, vides prasībām piemērotu
kūtsmēslu krātuvju būvniecība vai pārbūve, alternatīvās enerģijas
izmantošana);

✓

pārbūvētas un atjaunotas meliorācijas sistēmas - saglabāts un uzlabots
ilgtermiņa ieguldījums globālajā oglekļa apritē.

❑ pārbūvētas un atjaunotas meliorācijas sistēmas - saglabāts un uzlabots

ilgtermiņa ieguldījums globālajā oglekļa apritē.

Projektu īstenošanas termiņi
Projektu īstenošanas beigu datums:
❑Ja

tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas;
❑Ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās»
Atbalsta pretendents:
❑Juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības
darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus;
❑fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt
komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt nepārstrādāto
lauksaimniecības produktu ražošanu (jauna lauku saimniecība);
❑kooperatīvā sabiedrība - saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo
sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
atbilstības izvērtēšanu.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās»
Atbalstāmās aktivitātes:
❑Investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai;
❑Jaunu būvju būvniecība, esošu būvju pārbūve, pamatojoties uz
līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un
nepieciešamo jauno būvmateriālu iegāde;
❑Projekta sagatavošanas vispārējās izmaksas, nepārsniedzot 2 vai 7%
vai noteiktas maksimālās summas;
❑ Ar ražošanu nesaistītas izmaksas ir 10% apmērā no platības.

Piebilde! Laukumi un žogi ir saistīti ar ražošanu.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās»

Maksimālās attiecināmās izmaksas programmēšanas periodā:
❑Lauku

saimniecībām - pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei –
EUR 2 000 000, t.sk., pamatlīdzekļu iegādei – EUR 700 000;
❑Jaunām lauku saimniecībām – EUR 150 000;
❑Kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 8 000 000;
❑Būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz pretendenta vidējos
ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos
noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā piecas reizes;
❑Pamatlīdzekļu iegādes maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz
pretendenta vidējos ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un
pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.
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«Atbalsts ieguldījumiem
Atbalsta intensitāte: Apakšpasākums
lauku saimniecībās»
❑Būvniecībai, pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, ja atbalsta
pretendenta kopējais apgrozījums ir 0 – 10 000 000 EUR – 40%;
❑Papildus atbalsta intensitāte būvniecības investīcijām (bet nepiemēro
jaunajām lauku saimniecībām, kam apgrozījums ir 0 EUR) – 10%, ja
projekts tiek īstenots:
✓
Lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus;
✓
Lai veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu, piemēram,
būvētas energoefektīvas būves vai iegādātas energoefektīvas
iekārtas (Projekta īstenošanas rezultātā energoefektivitātes
rādītājs samazināts par 20%).
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās»
Atbalsta intensitāte lauksaimniecībā izmantojamiem traktoriem:
❑Ja kopējais apgrozījums 0 - 70 000 EUR:
✓
✓

Pirmajam saimniecībā iegādātajam traktoram, ja visi pārējie ir vecāki par 10
gadiem – 40%;
Par katru nākamo iegādāto traktoru – 30%.

❑Ja

kopējais apgrozījums ir 70 001 – 10 000 000 EUR, atbalsta
intensitāte lauksaimniecībā izmantojamā traktora iegādei – 20%
Atbalsta intensitāte piekabēm, tarktortehnikai (izņemot
lauksaimniecībā izmantojamos traktorus):
❑Ja kopējais apgrozījums 0 – 1 000 000 EUR – 40%;
❑Ja kopējais apgrozījums 1 000 001 – 10 000 000 EUR – 30%.
Svarīgi! Maksimālā likme nevar pārsniegt 50%
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Atbalsta pretendents:
❑ Pārstrādes uzņēmums - juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā
sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi;
❑ Jauns pārstrādes uzņēmums - juridiska persona, kas plāno uzsākt
lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja
un pamatizejvielu nodrošinājums;
❑ Ražotājs mājas apstākļos - juridiska persona, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Atbalstāmās aktivitātes:
❑Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (arī datoru programmatūru) iegāde;
❑Lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju
būvniecība un esošu būvju pārbūves izmaksas;
❑Projektu sagatavošanas vispārējās izmaksas nepārsniedzot 2 vai 7% un
noteiktās maksimālās summas.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Maksimālās attiecināmās izmaksas:
❑Pārstrādes

uzņēmumam, t.sk. kooperatīvai sabiedrībai – 3 000 000 EUR;
❑Ražotājam mājas apstākļos – 100 000 EUR;
❑Ražotājam mājas apstākļos, ja kļūst par atzītu uzņēmumu – 300 000 EUR ;
❑Jaunam pārstrādes uzņēmuma tā izveidošanai – 200 000 EUR.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Atbalsta intensitāte:
❑Pamata atbalsta intensitāte tiek noteikta 20% līdz 30% pārstrādes
uzņēmumu attīstībai un diferencēta atkarībā no atbalsta pretendenta un
ieguldījuma mērķa, augstāku atbalsta intensitāti sniedzot atbalsta
pretendentam ar mazāku apgrozījumu;
❑Ražotājam mājas apstākļos:
✓
✓

Ja apgrozījums ir līdz 70 000 EUR – 40%;
Ja apgrozījums ir līdz 200 000 EUR – 30%.

Svarīgi! Maksimālā atbalsta intensitāte nevar pārsniegt 40%.
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Papildus atbalsta intensitāte 10% pārstrādes uzņēmumiem:
❑Ja ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
❑Ja ražo vismaz 5 pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas
produktu izvēles kritērijam;
❑Uzņēmumu restrukturizācijai, ja to skārušas citu valstu noteiktie importa
ierobežojumi (eksports uz konkrēto valsti veido vismaz 10%);
❑Ja projekts tiek īstenots ar mērķi veicinātu klimata pārmaiņu
samazināšanu, piemēram, būvētas energoefektīvas būves vai iegādātas
energoefektīvas iekārtas (Projekta īstenošanas rezultātā
energoefektivitātes rādītājs samazināts par 20%).
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Atbalstu nepiešķir:
❑ Uzņēmumiem, kuru apgrozījums kopā ar saistītajiem uzņēmumiem
pārsniedz 200 000 000 EUR vai kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku;
❑ Alkoholisko dzērienu ražošanai (izņemot tādu dabiski raudzētu dzērienu
ražošanu, kuros alkohola saturs nepārsniedz sešus procentus, ja projektu
īsteno teritorijā ārpus republikas nozīmes pilsētām).
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Apakšpasākums «Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē»
Ja īsteno projektu republikas nozīmes pilsētās – jābūt noslēgtam
sadarbības līgumam par vietējās izcelsmes pamatizejvielas iepirkšanu
vai iepriekšējā pārskata gadā jābūt iepirktai vietējai pamatizejvielai, kas
no kopējās iepirktās pamatizejvielas apjoma ir vismaz:
❑ 30% (gaļa) gaļas pārstrādes sektorā (2015.gada iesniegtajiem
projektiem – 40%);
❑ 20% (augļi, dārzeņi un kartupeļi) augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā
(2015. gadā iesniegtajiem projektiem – 30%);
❑ 50% (milti) maizes, miltu konditorejas, sausiņu un cepumu ražotājiem;
❑ 70% procenti pārējos sektoros.
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Paldies par uzmanību
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