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Grantu programma 

- Projektu konkurss miltāra vai divējāda lietojuma
produktu attīstības un pētniecības atbalstam

- Mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un
drošības jomas komersantu konkurētspēju,
eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī
sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai
divējādas pielietojamības produktu un
tehnoloģiju izstrādē

- Grantus piešķir kā de minimis atbalstu
(Komisijas Regulas (ES) 1407/2013 un
2020/927)

- Atbalsta īpatsvars 50% no attiecināmajām
izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja
projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti
vai to pētnieciskā darba rezultātu
izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā
arī sadarbību ar pētniecības iestādēm



Grantu programma. Pamatprincipi.

- «…var attiekties uz prototipu izgatavošanu,
demonstrējumiem, pilotprojektiem, jaunu
vai uzlabotu produktu, procesu vai
pakalpojumu radīšanu un testēšanu…»

- Ceturtais līdz astotais tehnoloģiju gatavības
līmenis jeb TRL (lai projekts nebeidzas tikai ar
teorētisku pētījumu);

- Atbilstības nosacījumi: projekta īstenošanai
nepieciešamo zināšanu bāze un prasmes,
reģistrēts Latvijā, Publisko iepirkumu likuma
terminoloģija attiecībā uz citām atbilstības
prasībām;

- Uzņēmums var pārstāvēt jebkuru 
tautsaimniecības nozari, būtisks ir sasniedzamais 
rezultāts/ izstrādājamais produkts;

- Līdzfinansējuma princips un gradēta atbalsta
intensitāte (EK regulās noteiktais);

- Ierobežots projekta realizācijas laiks, kontrole
par piešķirtā atbalsta izmantošanu atbilstoši
paredzētajiem mērķiem



Grantu programma. Sasniegtie rezultāti

- Jomas, kurās dominē Latvijas 
uzņēmēji: 

bezpilota sistēmas, bruņojums, transports, 
individuālais ekipējums 

- Sasniegtie rezultāti:

- Realizēšanā 28 projekti (no 100 pieteikumiem);

- piešķirts 1,6 milj. EUR AM finansējums;

- vairāk kā 1 milj. EUR uzņēmumu 
līdzfinansējums;

- 11 pabeigti projekti.

- Nākamais grantu konkurss 
2023.gadā



Normatīvais regulējums

MK noteikumi 548 
(17.08.2021.)

• vispārējie konkursa 
noteikumi

• projektu 
iesniegumu 
izvērtēšana

• atbalsta 
piešķiršana un 
kontrole

Konkursa nolikums

• sagatavots uz katru 
konkursu  atsevišķi

• augstāka
detalizācijas
pakāpe

• nosaka prioritārās
jomas



Iesniedzamie dokumenti

• iesnieguma veidlapa (Nolikuma
1.pielikums);

• produkta un ar to saistītās biznesa
idejas apraksts (Nolikuma
2.pielikums);

• apliecinājums, ka projekta
iesniedzējam ir nepieciešamais
līdzfinansējums;

• uzskaites veidlapa par sniedzamo
informāciju de minimis atbalsta
piešķiršanai;

• atbilstība MVU (iekļauta iesnieguma
veidlapā).

• projekta tāme (Nolikuma
3.pielikums)



Grantu projektu vērtēšana

Projekts tiek automātiski 
noraidīts, ja:

•neatbilst MK noteikumu prasībām;

•izveidojies nodokļu parāds (> 150
EUR);

•projekta iesniedzējs atzīts par
maksātnespējīgu;

•AM iepriekš ar iesniedzēju pirms
termiņa ir izbeigusi granta līgumu
atbalsta saņēmēja pienākumu
nepildīšanas dēļ



Projektu vērtēšanas kritēriji



Prioritārās tēmas 2022

• bruņojums un specializētie 
inženiertehniskie 
risinājumi;

• aizsardzības līdzekļi no 
ķīmiskajiem, 
bioloģiskajiem, 
radioloģiskajiem un 
kodolieročiem un 
materiāliem;

• mākslīgais intelekts un 
simulācijas sistēmas.



Laika grafiks 2022

Projektu 
iesniegšana

10.06 –
22.07.

Projektu 
vērtēšana 
(intervijas)

01.08.-
16.09

Līgumu 
slēgšana 
(avansi)

~okt.

40 darba 
dienas

~30 darba 
dienas

~20 darba 
dienas



Biežāk pieļautās 
kļūdas/noraidīšanas iemesli

• Projekta ideja neatbilst NBS vajadzībām (tiek vērtēts arī 
projekta ekonomiskais izdevīgums);

• Projekta īstenotājam trūkst militārās pieredzes;

• Projekta ideja nav inovatīva/eksistējoši risinājumi apmierina;

• Pārāk ambiciozi plāni, kuri rada šaubas par projekta 
realizāciju;

• Nav konkretizēta NBS iesaiste projektā, vai arī tā ir plānota 
pārāk lielā apmērā.



Biežāk uzdotie jautājumi (1)

– Kā apliecināt pētniecības iestāžu vai to 
pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu?

– Kas ir de minimis?
– Kā/cik bieži notiek atbalsta izmaksa?

– Kāds ir maksimālais piešķiramais atbalsts?
– Cik bieži un kādā formātā jāiesniedz projekta

atskaites?
– Vai no piešķirtā granta iespējams segt izmaksas,

kas ir veiktas jau pirms plānotā projekta
īstenošanas, bet ir saistītas ar projektu?



Kur sekot līdzi jaunumiem

Aktualitātes AM mājaslapā, sadaļā 
Uzņēmējiem

https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem:
–Jaunumi uzņēmējiem
–Eiropas Aizsardzības fonda iespējas
–Grantu programma

Industrija@mod.gov.lv
granti@mod.gov.lv

mailto:Industrija@mod.gov.lv
mailto:granti@mod.gov.lv


Paldies par uzmanību

Paldies par uzmanību!


