
Pakalpojumu
  bloks Pakalpojums Cena, EUR Mērvienība

Komersanta
līdzfinansējuma

summa*

Atbalsta
likme
  (%)

1.1. Digitālās
transformācijas

stratēģiju
  izstrāde un
tehnoloģiju

pārbaude ("test
before invest")

Iepazīšanās konsultācija digitalizācijas izpratnes veidošanai 260,00 konsultācija 0,00 100

Digitālā brieduma tests tiešsaistē (plānotais pakalpojums,
pagaidām nav pieejams) 105,00 tests 0,00 100

Digitālā brieduma tests ar EDIC konsultanta atbalstu 440,00 tests 0,00 100

Digitālo inovāciju konsultācijas 70,00 stunda 0,00 100

Atkārtots digitālā brieduma tests (2. un 3.reize) 215,00 tests 0,00 100

Inovāciju radara tests potenciāli komercializējamajiem
produktiem (plānotais pakalpojums, pagaidām nav pieejams) 100,00 tests 0,00 100

Ceļa karte programmai "Kombinētie finanšu instrumenti
(aizdevumi vai paralēlie aizdevumi ar granta elementu)
komersantu digitālās transformācijas veicināšanai (Altum)"

2 100,00 pakalpojums 0,00 100

Ceļa karte programmai "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība"
(plānotais pakalpojums, pagaidām nav pieejams) 210,00 pakalpojums 0,00 100

Ceļa karte programmai "Grants jaunu digitālu produktu un
pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" (plānotais
pakalpojums, pagaidām nav pieejams)

1 050,00 pakalpojums 0,00 100

Ceļa karte LDA pakalpojumiem (ja piesakās uz vienu
pakalpojumu) 210,00 pakalpojums 0,00 100

Ceļa karte LDA pakalpojumiem (ja piesakās vairākiem
pakalpojumiem) 490,00 pakalpojums 0,00 100

Atzinums 105,00 pakalpojums 0,00 100

Mentorings 1 400,00 pakalpojums 0,00 100

Digitālās transformācijas stratēģiju izstrāde 5 220,00 pakalpojums 1044,00 80

Liela mēroga digitālās transformācijas stratēģija 40 000,00 pakalpojums 8000,00 80

Konsultācija par digitālās stratēģijas izstrādi 70,00 stunda 14,00 80

Tiešas tehnoloģiskas konsultācijas, ko nodrošina akadēmiskie un
zinātniskie partneri 1 000,00 pakalpojums 200,00 80

Tiešas tehnoloģiskas konsultācijas, ko nodrošina akadēmiskie un
zinātniskie partneri 45,00 stunda 9,00 80

Konsultācijas un pakalpojumi, kas saistīti ar mākslīgo intelektu,
augstas veiktspējas datošanu, kiberdrošību un uzticamību 100,00 stunda 20,00 80

Digitalizācijas projektu uzraudzības atbalsts  1 000,00 pakalpojums 200,00 80

Testēšana un eksperimentēšana ar digitālajām tehnoloģijām
(programmatūru un aparatūru) 2 000,00 pakalpojums 400,00 80

Testēšanas, prototipēšanas un eksperimentēšanas pakalpojumi 70,00 stunda 14,00 80

Testēšanas, prototipēšanas un eksperimentēšanas pakalpojumi 2 800,00 pakalpojums 560,00 80

Eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbības 20 000,00 pakalpojums 4000,00 80

Gēnu datu ezers 20 000,00 gads 4000,00 80

Kontraktpētniecība un jaunu produktu izstrāde akadēmiskās
institūcijās 10 000,00 pakalpojums 2000,00 80

Eiropas Digitālās inovācijas centra
atbalsta pakalpojumu cenrādis

*Publiskā sektora pārstāvjiem visi pakalpojumi ar 100% atbalsta intensitāti



1.2. Apmācības
un prasmju

pilnveidošana 

Digitālo prasmju apmācību iespēju popularizēšana -
seminārs 50,00 dalība

seminārā 0,00 100

Intensīvie digitālo prasmju kursi EdTech, digitālā dizaina jomās
jaunu produktu izstrādei 875,00 dalība

  seminārā 175,00 80

Intensīvie digitālo prasmju kursi uzņēmumu augsti
kvalificētiem darbiniekiem 3 000,00 dalība

  apmācībās 600,00 80

Intensīvie digitālo prasmju kursi uzņēmumu augsti
kvalificētiem darbiniekiem -  12 nedēļu intensīvs online kurss, 2
cilvēki no uzņēmuma

2 500,00 dalība
  apmācībās 500,00 80

Intensīvie digitālo prasmju kursi uzņēmumu augsti
kvalificētiem darbiniekiem vai vadītājiem 70,00 stunda 14,00 80

Digitālās transformācijas kurss uzņēmumu augstākai un
vidējai vadībai 1 000,00 dalība

  apmācībās 200,00 80

Digitālās transformācijas kurss uzņēmumu augstākai un
vidējai vadībai, kas fokusēts uz vidēju uzņēmumu digitālo
transformēšanu + inovāciju ievadkurss - 2 dienu bootcamp,
2-3 cilvēki no uzņēmuma

1 000,00 dalība
  apmācībās 200,00 80

Inovāciju ievadkurss: jaunu digitālu produktu un pakalpojumu
izstrāde un ieviešana 3 000,00 dalība

  apmācībās 600,00 80

Prakses vietas uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai un
ekosistēmas stiprināšanai 600,00 prakses

  vieta 120,00 80

1.3.
Finansējuma

piesaiste

Projektu pieteikumu un biznesa plānu sagatavošana 5 000,00 pakalpojums 1000,00 80

Digitālās transformācijas finansējuma piesaistes stratēģijas
izstrāde liela mēroga projektiem 5 600,00 pakalpojums 1120,00 80

Finansējuma piesaistes no starptautiskajiem fondiem 7 000,00 pakalpojums 1400,00 80

Konsultācijas par projekta pieteikumu un biznesa plānu
sagatavošanu, iepirkumu sagatavošanu 35,00 stunda 7,00 80

Tehnoloģiskās konsultācijas projekta pieteikumu, biznesa
plānu un iepirkumu sagatavošanas posmā 45,00 stunda 9,00 80

Finansējuma piesaistes konsultācijas 70,00 stunda 14,00 80

Digitālās transformācijas projektu izstrāde nacionālām un
Eiropas līdzfinansējuma programmām 4 000,00 pakalpojums 800,00 80

Publiski līdzfinansētu digitālās transformācijas projektu
administratīvā uzraudzība ieviešanas laikā 1 500,00 pakalpojums 300,00 80

Digitālās transformācijas un inovāciju projektu finansēšanas
struktūras izveidošana 1 500,00 pakalpojums 300,00 80

Inovāciju iepirkumu dokumentācijas sagatavošana 1 000,00 pakalpojums 0,00 100

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators", DAoL, ID Nr. 101083718
Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.


