ALTUM tiešās finansēšanas
valsts atbalsta programmas
Šim materiālam ir informatīva nozīme. Aktuālo informāciju par programmu piedāvājumu uzziniet www.altum.lv
Programma

Finansējuma
summa

Termiņš

Uzņēmēja
līdzdalība

Papildu
ieguvumi

Starta programma
biznesa uzsācējiem

Līdz 77 tūkst. €

Līdz 8 gadiem

10% projektiem,
kas pārsniedz
7,2 tūkst. €

Aizdevuma % subsīdija –
70% vai 80%
Bezmaksas konsultācijas

Topošajiem un esošajiem jaunajiem
uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem ar
pieredzi, uzsākot jaunu biznesu.

Mikrokreditēšanas
programma

Līdz 14,3 tūkst. €

Līdz 5 gadiem

10% projektiem,
kas pārsniedz
7,2 tūkst. €

–

Līdz 25 tūkst. €

Līdz 7 gadiem

10% projektiem,
kas pārsniedz
7,0 tūkst. €

Aizdevuma % subsīdija
50%, ja projekta summa
nav lielāka par 30 tūkst. €*.

Neliela uzņēmuma, līdz desmit
darbiniekiem, attīstīšanai vai izveidei,
pamatā lauksaimniecības nozarē.

MVU
mikrokreditēšanas
programma

* Ja aizdevums ir paredzēts
investīciju un tām
nepieciešamo apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai.

Mikro, mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem dzīvotspējīgu
biznesa projektu īstenošanai.

MVU izaugsmes
aizdevumu
programma

Investīcijām līdz
430 tūkst. €,
lauksaimnieciskās
produkcijas
ražotājiem līdz
2,85 milj. €

Mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīviem un lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem dzīvotspējīgu
biznesa projektu īstenošanai.

Apgrozāmajiem
līdzekļiem līdz
285 tūkst. €

Investīcijām no
2 līdz 10 gadiem

10%

Apgrozāmajiem
līdzekļiem no
2 līdz 5 gadiem

Investīcijām apstrādes
rūpniecībā – 65% garantija.
Aizdevuma subsīdija
investīcijām* – 50% apmērā.
* Netiek piešķirta lauksaimniecības nozares projektiem.

Pakalpojumu
nozarei līdz
43 tūkst. €

MVU izaugsmes
aizdevumi
ieguldījumiem
infrastruktūrā

Līdz 430 tūkst. €

Investīcijām lauksaimniecībā
ir atvieglotas nodrošinājuma
prasības.

No 2 līdz 10
gadiem

10%

Investīcijām* – garantija
80% apmērā no aizdevuma
summas (būtiski samazinātas prasības pret nodrošinājumu).
* Netiek piešķirta lauksaimniecības nozares projektiem.

Apstrādes nozares uzņēmumiem
(ražotājiem) ieguldījumiem
infrastruktūras uzlabošanā.

Eksporta kredīta
garantijas
Uzņēmumiem eksportējot preci vai
pakalpojumu uz trešo valstu tirgiem, lai
nodrošinātos pret zaudējumiem, ja pircējs
nenorēķinās laikā.

Apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu programma
lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem

Maksimālais
garantijas
apjoms uz vienu
ārvalstu pircēju
līdz 1 milj. €

Atliktais maksājums par preci vai
pakalpojumu var
būt līdz 2 gadiem.

ALTUM sedz līdz
90% eksporta
darījuma
vērtības.

ALTUM sedz gan komerciālos (pircēja maksātspējas), gan politiskos riskus
par eksporta darījumiem
uz valstīm ārpus Eiropas
Savienības un citām
attīstības valstīm.

No 7 tūkst. līdz
1 milj. € vai
2,85 milj. €
lauksaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvajām
saimniecībām

Līdz 2 gadiem, ja
to nosaka ražošanas specifika,
parasti ne vairāk
par 15 mēnešiem.

–

Atvieglotas nodrošinājuma
prasības.

Līdz 430 tūkst. €

Līdz 30 gadiem

Nav nepieciešams papildu
nodrošinājums,
ja pirkuma cena
atbilst zemes
vērtībai.

Fiksēta procentu likme €,
sākot no 4%.

Lauksaimniecības uzņēmumiem,
lauksaimniecības un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām lauksaimniecības
produkcijas ražošanai.

Zemes iegādes
kreditēšanas
programma
Aizdevumu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei var
saņemt lauksaimniecības uzņēmumi.

Aizdevuma procentu likme
ir Valsts kases noteiktā
resursu cena (0,544% līdz
25.06.2016.), kā arī
administrēšanas
un riska piecenojums
(2,5% – nemainīgs visā
aizdevuma darbības laikā).

ALTUM valsts atbalsta finansējums
sadarbībā ar partneriem
Šim materiālam ir informatīva nozīme. Aktuālo informāciju par programmu piedāvājumu uzziniet www.altum.lv
Programma

Finansējuma
summa

Termiņš

ALTUM
līdzdalība

Papildu
informācija

Kredīta garantijas

Maksimālais
garantijas
saistību apjoms
līdz 1,5 milj. €

Līdz 10 gadiem

ALTUM sedz līdz
80% kopējās
bankas finansējuma summas.

Uzņēmumam iespējams
saņemt ALTUM atzinuma
vēstuli par garantijas
izsniegšanas iespējamību
pirms vēršanās bankā
finansējuma saņemšanai.

Investīcijām līdz
10 gadiem.

ALTUM sedz līdz
40% projekta
kopējo izmaksu.

Mezanīna aizdevums ir
pakārtots bankas
aizdevumam ar zemākas
kārtas nodrošinājumu.

Mezanīna aizdevums
Ja uzņēmumam projekta finansēšanai
nepieciešams aizdevums, bet banka tā
piešķiršanai prasa lielāku līdzdalību nekā
uzņēmums spēj nodrošināt, trūkstošo daļu
var segt ALTUM mezanīna aizdevums.

Riska kapitāls
Ja uzņēmuma izaugsmei ir nepieciešams
finansējums, ko tradicionālie finansētāji
nevēlas sniegt paaugstinātu tehnoloģisko
un rūpniecisko risku dēļ, nepieciešamo
finansējumu var sniegt riska kapitāla
fondi.

Lauksaimniecības
uzņēmumiem līdz
2 milj. €

Investīciju
aizdevums
līdz 5 milj. €
Apgrozāmo
līdzekļu
aizdevums līdz
200 tūkst. €

Maksimālais
investīciju apjoms
līdz 1,5 milj. €

Apgrozāmajiem
līdzekļiem līdz
3 gadiem.

ALTUM sedz mezanīna
aizdevuma ķīlas reģistrācijas izdevumus un bankas
aizdevuma noformēšanas
komisiju.

Pamatsummas
atmaksu var atlikt
līdz termiņa beigām.

Līdz 5 gadiem

ALTUM iegulda
līdzekļus riska
kapitāla fondos
ZGI Capital, FlyCap,
Imprimatur Capital
un Expansion
Capital, kas tālāk
tos investē
uzņēmumos ar
izaugsmes
potenciālu.

Riska kapitāla fonds kļūst
par uzņēmuma dalībnieku
vai aizdevēju, ar kuru
uzņēmums dala gan riskus,
gan peļņu.
Uzņēmuma projektu izvērtē
riska kapitāla fonds. Ja abas
puses vienojas par darījuma
nosacījumiem, uzņēmums
saņem investīcijas un
turpina savu izaugsmi.

Uzziniet vairāk par valsts atbalsta programmām tuvākajā
ALTUM reģionālajā centrā, konsultāciju birojā, kā arī www.altum.lv!
Daugavpils reģionālais centrs
Viestura iela 2, Daugavpils, tālr. 65427708

Jēkabpils reģionālais centrs
Draudzības aleja 2, Jēkabpils, tālr. 65233722

Tukuma konsultāciju birojs
Pils iela 15A, Tukums

Gulbenes reģionālais centrs
Rīgas iela 47, Gulbene, tālr. 64473967

Aizkraukles konsultāciju birojs
Spīdolas iela 11, Aizkraukle

Valmieras reģionālais centrs
Rīgas iela 9, Valmiera, tālr. 64222860

Alūksnes konsultāciju birojs
Pils iela 21, Alūksne

Liepājas reģionālais centrs
Lielā iela 12, Liepāja, tālr. 63424915

Cēsu konsultāciju birojs
Pļavas iela 5, Cēsis

Balvu konsultāciju birojs
Brīvības iela 46A, Balvi

Saldus konsultāciju birojs
Avotu iela 12, Saldus

Limbažu konsultāciju birojs
Cēsu iela 22, Limbaži

Madonas konsultāciju birojs
Saieta laukums 1, Madona

Rēzeknes reģionālais centrs
Baznīcas iela 22, Rēzekne, tālr. 64624530

Smiltenes konsultāciju birojs
Dārza iela 11, Smiltene

Jelgavas reģionālais centrs
Lielā iela 12-10, Jelgava, tālr. 63026729

Preiļu konsultāciju birojs
Kooperatīva iela 6, Preiļi

Ventspils reģionālais centrs
Saules iela 19, Ventspils, tālr. 63623724

Bauskas konsultāciju birojs
Pionieru iela 1/1, Bauska

Rīgas reģionālais centrs
Elizabetes iela 41/43, Rīga, tālr. 67774048

Kuldīgas konsultāciju birojs
Pilsētas laukums 4, Kuldīga

Dobeles konsultāciju birojs
Brīvības iela 7, Dobele

Ogres konsultāciju birojs
Brīvības iela 4B, Ogre

Talsu konsultāciju birojs
Kr. Valdemāra iela 21A, Talsi
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ALTUM Mārketinga daļas izdevums Nr. 1 02./2016. Šim materiālam ir informatīva nozīme.

Ja finansējuma saņemšanai bankā
nepieciešams lielāks nodrošinājums,
garantija var tikt piesaistīta:
• investīciju vai apgrozāmo līdzekļu
aizdevumam;
• finanšu līzingam vai faktoringam;
• konkursa, avansa maksājuma, izpildes
vai garantijas laika bankas garantijai.

