Valsts sekretāre Baiba Bāne: Šveices programma nodrošina uzņēmēju izaugsmi un
jaunas darbavietas
Pirmdien,
18. maijā,
Finanšu
ministrijas valsts sekretāre Baiba
Bāne tiekas ar Šveices kolēģi MariGabrieli Inaihenu-Flaišu (MarieGabrielle Ineichen-Fleisch), lai
pārrunātu sasniegtos
rezultātus
Šveices
programmas
līdzekļu
ieguldīšanā Latvijā.
“Sadarbība ar Šveici ir ļoti būtisks
atbalsts un iespējas Latvijas
uzņēmēju izaugsmei. Programmas
īstenošana tika uzsākta, kad Latvijā ekonomiskā aktivitāte bija samazinājusies un ievērojami
bija pieaudzis bezdarba līmenis. Programmā pieejamie līdzekļi stimulēja privāto sektoru,
radot jaunas darbavietas. Mazie un mikro uzņēmēji saņem atbalstu komercdarbības
uzsākšanai vai paplašināšanai, kas ir atbalsts ne tikai uzņēmumu līmenī, bet arī iedzīvotāju
labklājībai,” norāda Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne.
Programmas lielo interesi uzņēmēju vidū raksturo tas, ka nepilnu divu gadu laikā viss
aizdevumiem paredzētais finansējums - 7 miljoni eiro - bija izsniegts. Uzņēmējus piesaistīja
vienkāršotā pieteikšanās procedūra, kā arī labvēlīgie aizdevuma nosacījumi.
Vizītes ietvaros 19. maijā Šveices ekonomisko lietu valsts sekretariāta direktore, valsts
sekretāre viesosies akciju sabiedrībā “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kur iepazīsies ar
Šveices līdzfinansēto Mikro-kreditēšanas programmu, kā arī apmeklēs mikrouzņēmumu SIA
“Dimanta Tehnoloģijas”, kas bija saņēmis aizdevumu šajā programmā.
Šveices programmas finansējums 49 miljonu eiro apmērā ir pieejams no 2007. gada. 80% no
tā jau ir investēti Latvijā. Ar Šveices programmas atbalstu Latvijā īsteno 12 projektus tādās
jomās kā reģionālā attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana, atbalsts privātajam un
nevalstisko organizāciju sektoram, izglītība un pētniecība. Puse no tiem jau ir veiksmīgi
pabeigti, bet pārējo īstenošana turpināsies līdz 2017. gada vidum. Sasniegtie projektu rezultāti
ir pat labāki par sākotnēji plānotajiem, tādējādi sniedzot lielāku ieguvumu Latvijas
iedzīvotājiem.
Mikro-kreditēšanas programmā līdz pat 2020. gada jūnijam būs iespējams saņemt aizdevumu
līdz 14 tūkstošiem eiro investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem uzņēmumiem, kas nodarbina
līdz 10 darbiniekiem un kuru gada bilance nepārsniedz 1,99 miljonus eiro, kā arī biznesa
uzsācēji pirms mikro-uzņēmuma izveidošanas.
Līdz šim ir izsniegti vairāk nekā viens tūkstotis aizdevumu par 8,6 miljoniem eiro, tādējādi
nodrošinot vismaz 2,5 tūkstošus darbavietas (saglabātas esošās vai jaunradītas). Puse
aizdevumu ir izsniegti lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Izsniegto aizdevumu skaits
reģionu sadalījumā ir gandrīz vienmērīgs (27% - Latgalē, 20% - Kurzemē, 20 % – Rīgā un tās
apkārtnē, 17% - Vidzemē, 16 % – Zemgalē).

Uzņēmumiem, kuri izpildīja visus mikro-aizdevuma līguma nosacījumus, bija pieejams
finansējums aizdevuma dzēšanai jeb grants. Grantu piešķiršana noslēdzās 2013. gada augustā.
Kopumā tika izsniegti 546 granti par kopējo finansējumu 535 tūkstošiem eiro.
Detalizētāka informācija par Šveices programmu - www.swiss-contribution.lv un par Mikrokreditēšanas programmu - www.altum.lv.
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