Liepājas biznesa inkubatora
stratēģija 2016.-2023. gadam
Atis Egliņš-Eglītis

Darbības pilnvarojums
•
•
•

•

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, kas
nosaka Latvijas ieguldījumu stratēģiju “Eiropa 2020”
mērķu sasniegšanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 279
Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projekta
“Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” darbības pārvaldības apraksts (īstenošanas
stratēģija)
Sadarbības līgums ar Liepājas pašvaldību un Liepājas
Universitāti

Uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu (grantu) - 200

Jaunizveidoto uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu - 148

Nodarbināto pieaugums atbalstītajos komersantos - 200

Radošo industriju jomas komersantu skaits, kuri saņem
atbalstu - 40

Specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits,
kuri saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā - 180

Pasākuma 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” sasniedzamie uzraudzības rādītāji 2023. gadā

Inkubācijas atbalstu saņēmušo komersantu skaits vismaz 15 (pirmajā darbības gadā 10)

Nodarbināto pieaugums atbalstītajos komersantos 15 pilnas slodzes darbinieki (pirmajā darbības gadā
vismaz 10 pilnas slodzes darbinieki)

Pirmsinkubācijas atbalstu saņēmušo fizisko
personu skaits - vismaz 30

LBI sasniedzamie rezultatīvie rādītāji

Situācijas raksturojums
• Jauno uzņēmumu attīstības izaicinājumi globālajos
apstākļos
• Eiropas Savienības tautsaimniecības tendences;
• Latvijas un Kurzemes reģiona tautsaimniecības attīstības
tendences un attīstības perspektīvas.

Attīstības izaicinājumi
globālajos apstākļos
• Zināšanu straujā novecošanā
• Samazinās uzņēmumu dzīves ilgums
• Neizdošanās procents (failure rate) jaunuzņēmēju starpā ir
augsts
• Uzņēmēji saskaras ar jaunās paaudzes un jauno biznesa līderu,
kuri pārstāv atšķirīgas idejas par menedžmentu, ienākšanu
biznesā

• Pasaulē dzimst jaunas strādāšanas formas, kas balstītas resursu
kopīgošanas (t.sk., zināšanu un pieredzes), koprades un kopā
strādāšanas pieejās, kas veicina arī attālinātu strādāšanas pieeju
• Pasaulē ir vērojama pāreja uz jauniem kompetenču (zināšanas,
prasmes un attieksmes) modeļiem

Attīstības izaicinājumi
Eiropā
• Tehnoloģiju ienākšana izraisa jautājumu par darba spēku
kvantitatīvo skaita nepieciešamību, piemēram, apstrādes
rūpniecībā, kur cilvēku rutīnas darbu aizstāj robotizētas
iekārtas Samazinās uzņēmumu dzīves ilgums
• Tehnoloģiju izmantošana, īpaši informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas, nodrošina jaunas darba formas
• Profesijas un nākotnes kvalifikācijas kļūst grūti definējamas
• Darba tirgus ir kļuvis ģeogrāfiski neierobežots
• Darba tirgū ir straujas strukturālas izmaiņas

“

Ja 2012.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu tautsaimniecībā
bija strauji bija pieaudzis apstrādes rūpniecības īpatsvars,
tad 2015.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu palielinājās
uz iekšējo tirgu vērsto nozaru, - galvenokārt
pakalpojumu nozaru, īpatsvars. 2015.gadā nozaru
īpatsvars pārsniedz 70%. Jāatzīmē, ka kopš 2000.gada
pakāpeniski palielinājies komercpakalpojumu īpatsvars
tautsaimniecībā, 15 gadu laikā pieaugot par gandrīz 10
procentpunktiem.

LR Ekonomikas ministrija (2016). Informatīvais ziņojums par darba
tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm.

Liepāja
Vaiņodes novads
Rucavas novads
Nīcas novads
Priekules novads
Pāvilostas novads
Durbes novads
Aizputes novads
Brocēnu novads
Saldus novads

Vaiņodes novads
Rucavas novads
Pāvilostas novads
Nīcas novads
Durbes novads
Priekules novads
Brocēnu novads
Aizputes novads
Grobiņas novads
Saldus novads
Liepāja

78787
2698
1859
3607
6044
2975
3102
9658
6468
26757

Iedzīvotāju skaits LBI atbalsta teritorijas
pašvaldībās

77
77
132
138
152
165
209
316
328
1164

Uzņēmumu skaita sadalījums pa pašvaldībām
LBI atbalsta teritorijā

2647

Lauksaimniecība (t.sk.…

10

Tūrisms

8

Mežsaimniecība

6

Kokapstrāde

5
5

Pārtikas ražošana (t.sk. mājražošana)
Komercpakalpojumi

4
4

Metālapstrāde
Rūpniecība

3
3
3
3
3
3

Enerģētika
Kurortoloģija, rehabilitācija,…
Zivsaimniecība
Transports, loģistika, osta
Vieglā rūpniecība
Ieguves rūpniecība

2
2
2
2

Informācijas tehnoloģijas
Kultūra
Būvniecība
Izglītība
Niedru izmantošana
Radošās industrijas
Sports
Remonts
Tirdzniecība

1
1
1
1
1
1

Ekonomiskās specializācijas LBI atbalsta teritorijas
pašvaldībās, analizējot pašvaldību ilgtermiņa attīstības
stratēģijas

LIAA Liepājas Biznesa inkubatora vīzija ir kļūt
par būtisku un atpazīstamu Kurzemes reģiona
biznesa atbalsta instrumentu ilgtermiņā, kas ir
magnēts jaunām biznesa idejām un atbalsts
pieredzējušiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot
Kurzemes reģiona un Latvijas izaugsmi vietēji
un starptautiski aiz Baltijas jūras reģiona
robežām

LBI vīzija

1. Veidot stabilu, kopējās vērtībās balstītu sadarbību ar
pašvaldībām
2. Nodrošināt maksimālu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
reģionā,
izmantojot
pieejamos
finanšu
instrumentus,
zināšanas un prasmes
3. Veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību, kontaktu, zināšanu
un pieredzes apmaiņu
4. Nodrošināt jaunuzņēmēju ātru eksportspēju tuvējos tirgos;
veicināt uzņēmēju starptautisku sadarbību, labās prakses un
pieredzes pārņemšanu
5. Nodrošināt Biznesa inkubatora darbu pēc pašreizējā publiskā
finansējuma pieejamības

LBI mērķi

VADĪTĀJS
SPECIALIZĀCIJA:
RADOŠĀS
INDUSTRIJAS,
REĢIONĀLĀ
SADARBĪBA,
STARPTAUTISĀ
SADARBĪBA

KO?

VECĀKAIS
PROJEKTU
VADĪTĀJS
SPECIALIZĀCIJA:
INVESTĪCIJU
PIESAISTE,
BIZNESA
ATTĪSTĪBA,
ĀRVALSTU
SADARBĪBA

PROJEKTA
VADĪTĀJS
SPECIALIZĀCIJA:
SOCIĀLĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBA
, ĀRVALSTU
SADARBĪBA

KĀ?

KĀ?

KĀPĒC?

Konkurētspējas priekšrocības

Efektivitāte

Kvalitāte

Jaunievedumi

Klientu apm.

Atšķirīgi resursi

Kompetences

Resursi
•
•
•
•

Pieeja koprades telpai
Pieeja dažādu ārpakalp.
līdzfinansēšanai
Līdzfinansējums telpu
nodrošināšanai
Piekļuve uzņēmējdarbības attīstības
grantiem

•
•
•
•
•

Biznesa idejas novērtēšana
Individuāla inkubācijas
programmas
Mentoru piesaiste
Apmācības un semināri
Tīklošanās pasākumi

MVU konkurētspējas nodrošināšanas process, izmantojot
LBI pakalpojumus

Darbības rādītāji gadā

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KOPĀ

Saņemto pieteikumu skaits

50

50

50

50

50

50

20

320

pirmsinkubācijai

30

30

30

30

30

30

10

190

inkubācijai

20

20

20

20

20

20

10

130

Pirmsinkubācijas atbalstu
saņēmušo dalībnieku skaits
Inkubācijas atbalstu
saņēmušo dalībnieku skaits
t.sk.

30

30

30

30

30

30

10

190

15

15

15

15

15

15

15

105

Failure rate inkubētajiem
dalībniekiem (pret
iepriekšējo gadu)

LBI galvenie darbības rādītāji

25%

25% 25% 25% 25%

25% 25%

25%

Darbības rādītāji gadā

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KOPĀ

Nodarbinātības pieaugums
dalībniekos, kas saņēmuši
inkubācijas atbalstu (pilnas
slodzes darbinieku skaits)
Dalībnieku skaits, kas
piesaistījuši riska kapitālu/
citus finanšu investīciju
avotus (bankas u.c.)
(ieguldījums vismaz EUR 10
000)
Piesaistīti jauni sadarbības
partneri (vietējie, ārvalstu)

LBI galvenie darbības rādītāji

5

10

15

15

15

15

15

90

2

2

2

2

2

2

2

14

5

5

5

5

5

5

5

35

Pasākums

Biežums

Lekcijas

3 x mēnesī

Tīklošanās pasākumi

1 x mēnesī

Ārvalstu tīklošanās pasākumi

1 x gadā

Konsultācijas pasākumi LBI atbalsta
teritorijā

1 x mēnesī

Investoru piesaistes pasākumi

1 x gadā

Dažādi pasākumi (izstādes, publiskas
prezentācijas u.c.)

3 x mēnesī

LBI galvenie darbības rādītāji

Pasākums

Rādītājs

Inkubācijā uzņemto skaits

9 komersanti

Pirmsinkubācijā uzņemto skaits

9 fiziskas personas/komersanti

Pasākumi (lekcijas, prezentācijas, info
dienas utt.)

40

Iekārtota kopā strādāšanas telpa

1

Nokomplektēta komanda

1

Līdzšinējie darbības rādītāji un aktivitātes no 2016. gada 1. decembra

