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Piešķirts Šveices finansējums mikrokreditēšanas programmas īstenošanai
Otrdien, 21. jūnijā, Šveices Konfederācijas vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi
Sulpizio) un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aleksandrs Antonovs parakstīja Latvijas un
Šveices sadarbības programmas projekta līgumu par individuālā projekta „Mikrokreditēšanas
programma” īstenošanu, lai ar 2011. gada 1. jūliju tiktu uzsākta šī projekta ieviešana.
„Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, Latvijā ir būtiski nodrošināt iedzīvotājiem iespēju radīt
papildu ienākumus un saglabāt esošo dzīves līmeni. Aktuāls un svarīgs veids, kā iedzīvotāji var gūt šos
ienākumus, ir uzsākt uzņēmējdarbību pašiem. Šajā posmā mikrokredītiem ir ļoti nozīmīga loma, taču
mikrofinansēšana nav iespējama bez valsts atbalsta, jo tā saistās ar salīdzinoši augstu risku. Tādēļ
Šveices finansiālais atbalsts šim projektam ir ļoti nozīmīgs, jo tas būtiski palielinās mikrokreditēšanai
pieejamo finansējuma apmēru,” pēc līguma parakstīšanas uzsvēra FM valsts sekretāra vietnieks
A.Antonovs.
Projekta īstenotājs ir Latvijas Hipotēku un zemes banka. Projekta mērķis ir uzlabot mikroaizdevumu
pieejamību mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
attīstībai, tādējādi veicinot nodarbinātību un Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Kopējais mikroaizdevumiem piešķiramais finansējums būs 4,4 miljoni latu, tai skaitā 800 tūkstoši latu
liels projekta īstenotāja līdzfinansējums. Aizdevumiem varēs pieteikties mikrouzņēmumi un
saimnieciskās darbības uzsācēji pirms mikrouzņēmuma izveidošanas. Mikroaizdevumi tiks piešķirti
mikrouzņēmumu biznesa projektu realizācijai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.
Plānots, ka aizdevumiem būs iespējams pieteikties jau no 2011. gada rudens. Aktuālā informācija par
Mikrokreditēšanas programmu atrodama Latvijas Hipotēku un zemes bankas mājas lapā www.hipo.lv
un Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājas lapā www.swiss-contribution.lv
Šveices programmas finansējums 56,88 miljonu Šveices franku jeb ~33 miljonu latu apmērā Latvijai ir
pieejams no 2007. gada līdz 2012. gadam ar iespēju projektu īstenošanu veikt līdz 2017.gadam.
Kopumā ar Šveices finanšu atbalstu plānots ieviest desmit projektus, un līdz ar mikrokreditēšanas
programmas līguma parakstīšanu ir sākusies visu projektu ieviešana.
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