Stājas spēkā Latvijas un Šveices mikrokreditēšanas programma!
Datums: 16.09.2011.
Avots: http://www.altum.lv/public/29873.html

16.09.2011 stājas spēkā 06.09.2011. Ministru Kabineta noteikumi Nr.698 par mikro
aizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros. Hipotēku
banka programmas realizāciju uzsāk 19.09.2011.
Š.g. 6.septembrī Ministru kabinetā apstiprināti noteikumi Nr.698 par mikro aizdevumiem un
grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros. Atbilstoši noteikumiem, jaunas
mikrokreditēšanas programmas realizācija ir uzticēta Hipotēku bankai, un piesaistot Šveices
valdības līdzfinansējumu, turpmākajos četros gados banka mikrouzņēmumiem mikro
aizdevumos un grantos izsniegs aptuveni 5 milj. LVL.
Jaunā programma paredzēta uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 10 darbiniekiem un gada bilance
nepārsniedz 1,4 miljonus latu, kā arī biznesa uzsācējiem pirms mikrouzņēmuma izveidošanas.
Programmas ietvaros pieejami mikro aizdevumi līdz 10 tūkst. LVL investīcijām un
apgrozāmiem līdzekļiem. Aizdevumu iespējams saņemt latos ar fiksētu likmi no 5% līdz 8% vai
mainīgo likmi RIGIBOR + 0 līdz 3%, un aizdevuma termiņš ir līdz 5 gadiem. Ja biznesa projekta
kopējā summa nepārsniegs 5 tūkst. LVL, aizdevums tiks piešķirts līdz 100% no projekta
summas. Ja projekta kopējā summa būs lielāka par 5 tūkst. LVL, aizdevumu piešķir 90% apmērā
no projekta summas, bet 10% ir uzņēmēja līdzfinansējums. Mikro aizdevumu saņemšanai
uzņēmējiem bankā jāiesniedz aizdevuma pieteikums un biznesa projekta apraksts. Kopējais
mikro aizdevumu apjoms programmas ietvaros ir 4.6 milj. LVL.
Uzņēmumiem, kuri izpildījuši visus mikroaizdevuma līguma nosacījumus, programmas ietvaros
būs pieejams grants jeb neatmaksājams finansējums aizdevuma dzēšanai. Granta summa ir 50%
no investīcijām piešķirtās mikroaizdevuma summas, bet ne vairāk kā 500 LVL, ja projekts tiek
īstenots Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī vai
Rīgas pilsētai pieguļošajās pašvaldībās un ne vairāk kā 750 LVL, ja biznesa projekts tiek
īstenots pārējā Latvijas teritorijā. Šāds nosacījums ieviests ar mērķi veicināt attīstību reģionos
un ārpus lielajām pilsētām. Grants tiks izmaksāts pēc 12 mēnešiem no aizdevuma līguma
noslēgšanas datuma. Kopējais grantu apmērs - aptuveni 400 tūkst. LVL.
Finansējums mikrokreditēšanas programmas ietvaros tiks izsniegts līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Savukārt programmas īstenošanai izveidotais aizdevumu fonds Bankā darbosies līdz
2020.gadam, un tā ietvaros turpināsies aizdevumu piešķiršana no mikroaizdevumu atmaksām.
Plānots, ka kopumā programmas ietvaros finansējumu saņems līdz 650 mikrouzņēmumu.
Ministru kabineta noteikumi Nr.698, kuri regulē mikrokreditēšanas programmas atbalsta
nosacījumus, stājušies spēkā 16.09.2011, savukārt Hipotēku banka programmas praktisko
realizāciju uzsāk 19.09.2011.
Detalizētāka informācija par jauno mikrokreditēšanas programmu, tās atbalsta nosacījumiem,
dokumentiem utt. pieejama Hipotēku bankas mājas lapā, ALTUM mājas lapā, kā arī filiālēs un
norēķinu grupās.

