
Eiropas Stratēģisko investīciju plāns 

– iespējas Latvijas uzņēmējiem

2017.gada 20.aprīlis



ALTUM ir valstij piederoša                        

attīstības finanšu institūcija, kas 

papildina privātā finanšu tirgus 

piedāvājumu



Latvijas valstij piederošo akciju turētāji

40% 30% 30%

ALTUM uzdevums: 

veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi



ALTUM: saprašanās memorands ar Eiropas Investīciju banku (EIB)

parakstīts 2015. gada decembrī

ALTUM: nacionālais konsultāciju centrs Latvijā lielo projektu virzītāju

atbalstam EFSI ietvarā

EFSI apguves veicināšanas aktivitātes:

 semināri (sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā) plašākai interesentu informēšanai

aktīva komunikācija ar iesniegto projektu virzītājiem atbalsta

un konsultāciju sniegšanai

sadarbība ar Latvijas komercbankām projektu kompleksa

atbalsta risinājumu rašanai

ALTUM – Eiropas Stratēģisko investīciju plāna (EFSI) 

nacionālais kontaktpunkts Latvijā



Eiropas Stratēģisko Investīciju plāns (EFSI)

Ieguvumi: 
 Atbalsts augstāka riska projektiem

 Kvalitātes zīme

 «Garāka» nauda

 Alternatīva struktūrfondiem

 Iespēja veidot projektu platformas

EFSI - 315 mljrd. EUR ES dalībvalstīm jaunām investīcijām EIB garantijas vai līdzfinansējuma 

formā: 

 Atbalsts MVU segmentam – ALTUM garantija (InnovFin līgums)

 Finansējums lieliem projektiem:

 50mEUR projekta kopējās izmaksas (tiek izskatīti arī mazāk apjomīgi projekti)

 EIB aizdevums līdz 50% no kopējām izmaksām

 pašu ieguldījums: vismaz 10%

 aizdevuma termiņš līdz 10-15 gadiem

 projekta ekonomiskais ienesīgums:

- 7% privātiem uzņēmumiem

- 5% PPP (valsts, pašvaldību 

un privātie)

 finansējums ekonomiski un tehniski dzīvotspējīgām investīcijām

Izmantojamais investīciju apjoms – katras dalībvalsts iniciatīva



EFSI – apguve, ieguldījums pa nozarēm



ALTUM paveiktais MVU atbalstam izmantojot EFSI (1)

InnovFin programma: 

Eiropas Investīciju fonda (EIF) garantija ALTUM izsniegtajām garantijām

inovatīvu uzņēmumu atbalstam finansējuma saņemšanai komercbankās:

 2 gadu laikā plānots izveidot garantiju portfeli līdz 30 milj. EUR, 

atbalstīt vairāk kā 100 uzņēmumus 

 Programmas ietvaros atbalsts projektiem ar aizdevumu 25tūkst.-

1,5m EUR

 Altum un EIF līgumu noslēdza 2016.g.13.oktobrī

 Garantija piesaistīta: SIA Primekss, AS HansaMatrix, SIA Intelligent 

Systems 



ALTUM paveiktais MVU atbalstam izmantojot EFSI (2)

Cosme programma: 

EIF garantija ALTUM izsniegtajām garantijām:

 3 gadu laikā plānots izveidot garantiju portfeli līdz 15 milj. EUR,

atbalstīt vairāk kā 200 uzņēmumus

 Programmas ietvaros atbalsts projektiem ar aizdevumu līdz 

150 tūkst. EUR 

 Altum iesniedza pieteikumu EIF 2016.gadā



ALTUM finansējuma avoti

PUBLISKAIS (BUDŽETA) 

FINANSĒJUMS

ES struktūrfondi, valsts budžets utml.

FINANŠU INSTITŪCIJU 

FINANSĒJUMS

Starptautiskas institūcijas, Valsts 

kases aizdevumi utml.
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Finanšu instrumenti

Garantijas
Nodrošinājuma 

trūkums

Aizdevumi 
Paaugstināts risks, 

nodrošinājuma 
trūkums

Riska 
kapitāls

Kapitāla 
nepietiekamība

Biznesa uzsācējiem:

 Starta programma

 Mikrokredīti

Uzņēmumiem:

 MVU izaugsmes aizdevumi

 Paralēlie aizdevumi

Lauksaimniekiem:

 Apgrozāmiem līdzekļiem

 Investīcijām

 Zemes iegādei

Garantijas (MVU un lielie 

uzņēmumi):

 Komersantiem

 Lauksaimniekiem

 Innovfin garantijas- garantijas 

inovatīviem projektiem

Eksporta kredītu garantijas:

 Īstermiņa garantijas uz 

trešajām valstīm

 Mazajiem uzņēmumiem (līdz 

2 milj. EUR) garantijas uz ES

DME:

 energoefektivitātes 

projektiem

 Akcelerācijas fondi

 Sēklas un sākuma  riska 

kapitāls

 Izaugsmes riska kapitāls

 Kopinvestīciju fornds



ALTUM atbalstītās nozares

Nozaru īpatsvars atbalsta portfelī 
(aizdevumi, garantijas 31.03.2017.)

Enerģētika,
transports

6%



Sadarbība ar partneriem

Atbalsta iespējas
(informatīvie semināri, 
uzņēmēju pasākumi)

Zināšanas, kompetence
(mācības, konsultācijas, 

biznesa ideju novērtējums)

LLKC

LIAA

LTRK

LBS

PAŠVALDĪBAS

KOMERCBANKAS



Sadarbība ar bankām

 Kredītu garantijas komersantiem (MVU, 

lauksaimniekiem) 

 Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
programma

 Paralēlie (mezanīna) aizdevumi

 Mājokļu galvojumi ģimenēm ar bērniem

 Pilnvarojuma garantijas*

 Portfeļa garantijas*

* no 2017



Darīsim kopā!

www.altum.lv

Lija Vītoliņa 

Korporatīvo darījumu daļas, 

EFSI nacionālā kontaktpunkta vadītāja 
lija.vitolina@altum.lv

mailto:lija.vitolina@altum.lv

