
Inovativu biznesa
ideju konkurss

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS
PAR PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBU
11.03.2022

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un
kultūras sadarbība” atbalstītais projekts Nr. LV-LOCALDEV-0001 ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”. 
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

"Nākotnes atslēga 2022"



Konkursu organizē un vada Latgales plānošanas reģions Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības

mazināšana un kultūras sadarbība" projekts Nr. LV-LOCALDEV-0001

"Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" (UAP Latgale)

ietvaros sadarbojoties ar Latgales uzņēmējdarbības centru



Konkurss tiek rīkots 2 vecuma grupās 

"KONKURSA DALĪBNIEKS - JAUNIETIS"
 JAUNIEŠI VECUMĀ NO 16 GADIEM* LĪDZ
PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAI

"KONKURSA DALĪBNIEKS" 
PIEAUGUŠIE NO 18 GADU* VECUMA

Vecums iesniegšanas brīdī



Konkursa norise Termiņi Vērtēšana / Rezultāti

I kārta 
Biznesa ideju pieteikumu iesniegšana

līdz 2022. gada 31. marta
plkst. 23.59

No 2022. gada 1.-6. aprīlim
izvērtēšana

2022. gada 7. aprīlī - paziņoti
rezultati par virzību otrajai kārtai

II kārta
Biznesa ideju prezentācijas iesniegšana

līdz 2022. gada 19. aprīlim
plkst. 23.59

Laika posmā no 2022. gada 21.
aprīļa līdz 29. aprīlim klātienes (vai

tiešsasites) prezentācija un rezultatu
paziņošana



Vērtēšanas kritēriji
Administratīvie vērtēšanas kritēriji *
 - aizpildīti visi pieteikumā pieprasītie informatīvie lauki
- pieteikums aizpildīts valsts valodā pieteikumā iesniegtā biznesa ideja atbilst konkursa mērķim
- pieteikums ir iesniegts datorrakstā, aizpildot Konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv pieejamo
veidlapu un nosūtīt uz e-pasta adresi uap.latgale@lpr.gov.lv līdz 2022. gada 31. martam, plkst. 23.59
     *ja atbilde ir "nē" vismaz vienā no sadaļām, pieteikums netiek izskatīts

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji
- Kopsavilkums
- Biznesa ideja un produkts
- Tirgus
- Mārketings
- Riski



Semināri  potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem:
 

Laika posmā no 2022. gada 15.-30. martam tiks rīkots tiešsaistes
seminārs par biznesa ideju ģenerēšanu un veiksmīgu idejas
attīstīšanu

Laika posmā no 2022. gada 8.-19. aprīlim tiks rīkots tiešsaistes
seminārs par publisko runu "lifta runa" savas idejas
prezentēšanai



Biznesa ideju konkursa noslēguma pasākums
Laika posmā no 2022. gada 21. aprīļa līdz 29. aprīlim klātienē vai tiešsasitē

         biznesa ideju prezentācija 

         refleksijas sniegšana no lektoriem, kas vadīja seminārus par biznesa    
 ideju ģenerēšanu un publisko "lifta runu" savas idejas prezentēšanai

         rezultātu paziņošana



PIESAKIES un iegūsti
galveno balvu - pilnībā
apmaksātu pieredzes
apmaiņas braucienu uz
NORVĒĢIJU!

Provizoriskais  vizītes laiks ir 2022. gada 13.-16. jūnijs



Galveno balvu iegūst:
5  biznesa ideju prezentāciju autori sadaļā
"konkursa dalībnieks"

 
2 biznesa prezentāciju autori sadaļā
 "konkursa dalībnieks jaunietis"



Seko līdzi informācijai
www.lpr.gov.lv
www.facebook.com/UAPLatgale
www.tiktok.com/@latgalebiznesam
www.instagram.com/latgale_biznesam/
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