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ALTUM – EFSI nacionālais kontaktpunkts Latvijā (1)
ALTUM: nacionālais kontaktpunkts lielo projektu virzītāju atbalstam
EFSI ietvarā (konsultēti ~ 30 lielo projektu virzītāji)
Eiropas Investīciju Bankā (EIB) apstiprināti/apstiprināšanā:
 Rīgas Satiksme projekts – EIB aizdevums 75 mEUR apmērā
(apstiprināts 10/2016)
 Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra celtniecības
projekts - EIB aizdevums 30 mEUR apmērā, 2017.gada jūlijā
noslēgts līgums ar EIB
 LVC infrastruktūras projekts – “Ķekavas apvedceļa izbūve”.
Projekta plānotās būvniecības izmaksas 77 mEUR; kopējā
projekta vērtība 140-160 mEUR

ALTUM – EFSI nacionālais kontaktpunkts Latvijā (2)
EFSI apguves veicināšanas aktivitātes:

semināri (sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā)
plašākai interesentu informēšanai:
EIB Viceprezidenta vizīte Latvijā
informatīvo semināru cikls uzņēmējiem Rīgā un pašvaldībās
projektu virzītāju individuālās tikšanās ar EIB ekspertiem
fokusa grupu diskusiju paneļi:
tikšanās ar Latvijas lielāko komercbanku vadības
pārstāvjiem, savstarpējās sadarbības aktivizēšanai lielo
projektu finansējuma piesaistei
EIB konsultāciju centra vadības vizīte Latvijā sadarbības
efektivizēšanai
EIB pārstāvju vizīte Latvijā: tikšanās diskusijas ar Latvijas
komercbanku pārstāvjiem, pašvaldību uzņēmumiem
 Augsta līmeņa diskusija: VK, FM. EM, ALTUM, EK
Pārstāvniecība Latvijā, Komercbanku asociācija, EIB

InvestEU mārketinga kampaņa sadarbībā ar EK
Pārstāvniecību 2017







Publikāciju sērija SestDienā - 12 mēnešu garumā
Semināri (5) reģionos MVU sadarbībā ar LTRK
"Eiropa investē izaugsmē un darba vietās" - Primekss, Eberliņa
dravas, [HansaMatrix]
Specializētas prezentācijas komercbankām, pašvaldībām, lielo
projektu virzītājiem
Konsultācijas ar VK, EUROSTAT un FM par investīciju projektu
atspoguļojumu valsts budžeta bilancē
Specializēti pasākumi Valmierā, Daugavpilī un Rēzeknē
2017.gada pavasarī

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
 Izsniegtas 7 garantijas innovatīvu projektu atbalstam
(Primekss SIA, Intelligent Systems SIA u.c.)

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 un EIF līgumu noslēdza 2017.g.oktobrī

Garantija izsniegta pirmo 2 uzņēmumu atbalstam
EaSI: garantija mikrokredītiem, starta aizdevumiem; līgums ar EIF
plānots 2018.g pirmajā pusgadā

Latvijas ieguvumi no Junkera plāna investīciju projektiem
citās valstīs
BNS: "A.C.B." un "Autokausta" konsorcijs
rekonstruēs Viļņas lidostas skrejceļu
Viļņas lidostas skrejceļa rekonstrukcijas darbus
18,713 miljonu eiro vērtībā veiks Latvijas
uzņēmumu grupa "A.C.B." kopīgi ar Kauņas
būvniecības kompāniju "Autokausta", pirmdien
paziņojis trīs Lietuvas starptautisko lidostu
operatorkompānijas "Lietuvos oro uostai"
lidostu tīkla vadītājs Donāts Voveris. "Konkursu
laimējis "A.C.B." vadītais latviešu un lietuviešu
uzņēmumu konsorcijs, kas piedāvājis zemāko
cenu. Uzņēmumus gaida nopietns izaicinājums
un atbildība - visnotaļ īsā laikā paveikt
sarežģītus liela apjoma darbus, kas prasīs
nevainojamu precizitāti," teikts viņa izplatītajā
paziņojumā presei. Kā norādījis Voveris,
iepriekš lēsts, ka skrejceļa rekonstrukcija varētu
izmaksāt aptuveni 24 miljonus eiro, taču cenu
samazinājusi konkurence.

Galvenie izaicinājumi EFSI apguvei
Tirgus dalībnieku uztveres maiņa: no grantiem uz atbalstu atmaksājamu
aizdevumu/garantiju formā
Lielo projektu indikatīvi sagaidāmās minimālās summas sliekšņa (50
mEUR) samērojamība ar valsts ekonomikas apmēriem
Pārdomātu un kvalitatīvi sagatavotu lielo projektu skaits Latvijā
EFSI iniciatīvas pagarinājums līdz 2020.gadam ļaus uzņēmējiem izstrādāt
vairāk kvalitatīvus un pārdomātus projektus sekmīgai EIB finansējuma
piesaistei lielo projektu realizācijai!

www.altum.lv

