
Kompetences centri
Mērķis

Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot 
pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko 
pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu 
īstenošanā.

Kopējais pieejamais publiskais finansējums

36 320 910, 72 lati. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 

Projektu iesniegumu pieņemšana - no 2010.gada 2.augusta līdz 
2010.gada 30.septembrim (ieskaitot). 
 
Projektu iesniegumu projektu pieņemšana sākotnējai izskatīšanai - 
no 2010.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 30.jūlijam (ieskaitot). 

Maksimālais atbalsts vienam projektam

6 250 000,00 latu, no tā maksimāli pieļaujamais publiskā 
finansējuma apmērs: 
 - ilgtermiņa ieguldījumu iegādei 1 250 000,00 latu; 
 - 46 853,60 latu gadā projekta vadības izmaksu segšanai.

Finansējumu var saņemt

Kompetences centrs – juridiska persona, kas apvieno zinātniskos un 
nozares partnerus. Kompetences centra dibinātāji ir vismaz viena 
zinātniski pētnieciskā iestāde un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti 
nozares komersanti.

Atbalstāmās darbības

Ilgtermiņa ieguldījumi, kas saistīti ar jaunas pētnieciskās
darbības uzsākšanu vai esošas pētnieciskās darbības paplašināšanu 
kompetences centrā.
 
Pētniecības darbības:
 -  rūpnieciskie pētījumi;* 
 -  eksperimentālā izstrādne.**

* Rūpnieciskie pētījumi (lietišķie pētījumi) 
Rūpnieciskie pētījumi ir pētījumi, kas vērsti uz jaunu praktisko zināšanu 
iegūšanu, līdz ar to šiem pētījumiem pārsvarā ir praktisks mērķis vai 
uzdevums. 
Rūpnieciskie pētījumi tiek veikti, lai noteiktu iespējamo pielietojamību 
fundamentālo pētījumu atklājumiem, kā arī jaunas metodes vai veidus 
specifisku un iepriekš izvirzītu mērķu sasniegšanai. Tie ietver esošās 
zināšanas un to paplašināšanu, lai risinātu konkrētas problēmas. 
Uzņēmējdarbības sektorā atšķirība starp fundamentālajiem un 
rūpnieciskajiem pētījumiem ir nosakāma pēc tā, ka rūpnieciskajos 
pētījumos bieži tiek veidots jauns projekts, lai pētītu daudzsološus 
fundamentālo pētījumu programmas rezultātus. 
Rūpniecisko pētījumu rezultāti ir paredzēti galvenokārt vienam 
vai ierobežota skaita produktam, darbībai, metodei vai sistēmai. 
Rūpnieciskie pētījumi piešķir idejām praktisku formu. Zināšanas 
vai jauniegūto informāciju bieži vien patentē, bet var arī paturēt 
noslēpumā. 
 
** Eksperimentālās izstrādnes  
Eksperimentālās izstrādnes ir sistemātisks darbs, lai, izmantojot 
zinātniskos pētījumos un praktiskās darbības pieredzē iegūtās 
zināšanas, ražotu jaunus materiālus, produktus vai iekārtas, ieviestu 
jaunus procesus, sistēmas un pakalpojumus, vai arī būtiski pilnveidotu 
esošos. Sociālajās zinātnēs, eksperimentālā izstrādne, var tikt definēta 
kā pētniecībā iegūto zināšanu pārnešana ekspluatācijā, ietverot 
testēšanas un novērtēšanas rezultātu demonstrāciju.

Piemēri: 
rūpnieciskie pētījumi eksperimentālā izstrādne
 
Polimēru reakciju optimizēšana, lai radītu
polimērus ar noteiktām fizikālām īpašībām un
mehāniskajām īpašībām (noteikta pielietojuma
atrašana)

 
Dažādu slimību antivielu noteikšana un analīze

 
Informācijas apstrādes jaunu pielietojumu vai
jaunu pielietojumu veidu izpēte
(programmēšanas valodas, operāciju sistēmas,
programmu ģeneratori u.t.t.) Informācijas
apstrādes pielietojumu izpēte ar mērķi radīt
jaunus rīkus (ekspertu sistēmas, ģeogrāfiskās
sistēmas)

 
Plašāks skaidrojums pieejams Frascati rokasgrāmatā, 4.nodaļā: http://
browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9202081E.PDF

Projekta vadības izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izmaksas, nepārsniedzot 20 % no 
projekta kopējā publiskā finansējuma: 
- jaunu iekārtu un tā aprīkojuma iegādes izmaksas, kuras tieši   
 nodrošina pētniecības darbības projekta īstenošanas nozarē;  
- ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, lai pielāgotu telpas  
 laboratoriju iekārtu izmantošanai;
 

Laboratorijā noteikta procesa 
pielāgošana ražošanas vajadzībām, 
iespējamo polimēru ražošanas 
metožu, kā arī no tiem izgatavojamo 
produktu izpēte un novērtēšana

Antivielu sintezēšana konkrētai 
slimībai, zinot to struktūru, un 
sintezēto antivielu klīniska testēšana

Jaunu lietojumprogrammu izstrāde 



- pētniecības vajadzībām nepieciešamo patentu un licenču tirgus  
 izmaksas. 
Tiešās pētniecības izmaksas: 
- projektā nodarbināto pētnieku, zinātnes tehniskā personāla
  un cita pētnieku palīgpersonāla, ciktāl tas nodarbināts   
 pētniecības projektā, darba alga; 
- komandējuma (darba brauciena) izmaksas (bagāžas   
 pārvadāšanas izdevumi, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa 
 (transporta) izdevumi, dienas nauda); 
- komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl  
 tās izmanto pētniecības darbībām; 
- telpu, instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma nomas izmaksas,  
 ciktāl tās izmanto pētniecības darbībām; 
- ārējo pakalpojumu izmaksas, ja pakalpojumi tiek izmantoti tikai  
 pētniecības darbībai; 
- plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli,  
 izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki,  
 medikamenti pētniecībai) un mazvērtīgā inventāra iegādes   
 izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl to izmanto projektā. 
Netiešās pētniecības izmaksas: 
- neparedzētie izdevumi tiešo pētniecības izmaksu segšanai ne  
 vairāk kā 5 % apmērā no projekta tiešo pētniecības izmaksu   
 summas, atņemot neparedzēto izmaksu summu un, sniedzot  
 izmaksu atšifrējumu maksājuma pieprasījumā. 
Netiešās projekta īstenošanas izmaksas: 
- projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 5% no ilgtermiņa   
 ieguldījumu iegādes izmaksu un tiešo pētniecības izmaksu   
 kopsummas - ārpakalpojumu iegāde - juridiskie, grāmatvedības,  
 lietvedības un tulkošanas pakalpojumi.

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no 
attiecināmajām izmaksām

ilgtermiņa ieguldījumu iegādei: 
  55 %  mikro, maziem vai vidējiem komersantiem 
  45 %  lieliem komersantiem 
 
rūpnieciskiem pētījumiem*: 
  70 %  mikro un maziem komersantiem 
  60 %   vidējiem komersantiem 
  50 %   lieliem komersantiem 
 
eksperimentālām izstrādnēm: 
  45 %   mikro un maziem komersantiem 
  35 %  vidējiem komersantiem 
  25 %  lieliem komersantiem
 
projekta vadības izmaksām: 50% 
 
Ja projekta iesniedzējs pretendē uz finansējumu atbilstoši mikro, 
mazo vai vidējo komersantu statusam, tad sadarbības partneriem, 
kuri atbilst lielo komersantu statusam, kopā nedrīkst piederēt vairāk 
nekā 25 % kompetences centra kapitāla daļu. 
 
* šeit minēto finansējuma intensitāti var palielināt par 15 procentpunktiem, izņemot 
mikro un maziem komersantiem - par 10 procentpunktiem,  ja visus rūpniecisko pētījumu 
rezultātus plaši izplata tehniskās un zinātniskās konferencēs vai publicē zinātnes un
tehnikas žurnālos vai brīvi pieejamās krātuvēs (datubāzēs, kur izejas dati ir pieejami 
publiski), vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību. 

Svarīgi 

- Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros drīkst iesniegt tikai   
 vienu projekta iesniegumu, kas var saturēt neierobežotu skaitu  
 pētniecības projektu; 
- Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir 5 gadi no līguma   
 par projekta īstenošanu noslēgšanas, taču noslēguma pārskatu  
 jāiesniedz ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju; 
- Izmaksas nav attiecināmas pirms līguma par projekta īstenošanu  
 noslēgšanas; 
- Pirmais iepirkuma konkurss jāizsludina ne agrāk kā noslēgts   
 līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā triju mēnešu   
 laikā no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas; 
- Uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējam un tā  
 dibināšanā iesaistītajiem dalībniekiem ir nodokļu un citu valsts  
 vai pašvaldības noteikto obligāto maksājumu parādi, kā arī, ja  
 projekta iesniedzējs un tā dibinātāji atbilst grūtībās nonākuša  
 komersanta statusam;* 
- Kompetences centrs var pārdot intelektuālā īpašuma tiesības  
 uz rūpniecisko pētījumu rezultātiem, par darījumu saņemot   
 tirgus cenu. Ja intelektuālā īpašuma tiesības pārdod nozares  
 sadarbības partnerim, tad intelektuālā īpašuma tirgus cenu 
 samazina par summu, kuru nozares sadarbības partneris ir   
 ieguldījis rūpnieciskā pētījuma veikšanai, kura rezultātā ir radušās  
 attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības. 
 
* Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura zaudējumi 
pārsniedz pusi no reģistrēta pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu 
laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas zaudējumi 
pārsniedz ceturtdaļu no reģistrēta pamatkapitāla. Šo nosacījumu 
nepiemēro mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir 
reģistrēti pirms mazāk kā trim gadiem kopš projekta iesnieguma 
iesniegšanas brīža.

Programma tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2010. 
gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 361 “Noteikumi par darbības 
programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 
2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri”.  
 
Informācija par programmu ir atrodama LIAA interneta mājas lapā 
www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi. 
 
Papildus jautājumu gadījumā lūdzam kontaktēties ar LIAA Klientu 
apkalpošanas nodaļu: tālrunis: 67039499, e-pasts: jautajumi@liaa.
gov.lv, klātienē: Pērses iela 2 (1.stāvā), Rīgā.

Kompetences centri


