
Inovāciju brokastisInovāciju brokastis
augstākā līmeņa vadītājiemaugstākā līmeņa vadītājiemaugstākā līmeņa vadītājiemaugstākā līmeņa vadītājiem

Diskusiju vada: Diskusiju vada: UldisUldis CimdiCimdiņšņš
Inovatīvo risinājumu institūtsInovatīvo risinājumu institūts



The 200The 20077 Summary Innovation Summary Innovation 
Index (SIIIndex (SII))

Avots: Avots: European Innovation ScoreboardEuropean Innovation Scoreboard; ; 

http://www.proinnohttp://www.proinno--europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdfeurope.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf



SII SII 
ģeogrāfija ģeogrāfija 
EiropāEiropā

Avots: Avots: European European 

Innovation ScoreboardInnovation Scoreboard; ; 

http://trendchart.cordis.lhttp://trendchart.cordis.l

u/scoreboards/scoreboaru/scoreboards/scoreboar

d2005/summary_innovad2005/summary_innova

tion_index.cfmtion_index.cfm



Latvijai ir inovācijas, ar ko Latvijai ir inovācijas, ar ko 
lepoties...lepoties...

VEF VEF MinoxMinox –– ilgus gadusilgus gadus
tā bija mazākā fotokameratā bija mazākā fotokamera

PretvēžaPretvēža, , pretleikozespretleikozes

VioletViolet un JZ un JZ 
mikrofoni studijām!mikrofoni studijām!

tā bija mazākā fotokameratā bija mazākā fotokamera
(no 1936.g.)(no 1936.g.)

PretvēžaPretvēža, , pretleikozespretleikozes
preparātspreparāts

LIDO atpūtas centrsLIDO atpūtas centrs



No gumijas zābakiem līdz lidmašīnāmNo gumijas zābakiem līdz lidmašīnām! ! 

Tradicionālā mežuTradicionālā mežu
inventarizācijainventarizācija

Mežu inventarizācija, Mežu inventarizācija, 
skenējot no lidmašīnasskenējot no lidmašīnas



Komerciālā takaKomerciālā takaProduktu takaProduktu taka

II II 
Ideju ģenerēšanaIdeju ģenerēšana

Biznesa idejas, modeļiBiznesa idejas, modeļi

I I 
SagatavošanāsSagatavošanās

Konkurence, tirgus spiediensKonkurence, tirgus spiediens

Inovāciju atbalsts LatvijāInovāciju atbalsts Latvijā
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija

LIAA ZINISLIAA ZINIS

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiTehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

Inovatīvo risinājumu institūtsInovatīvo risinājumu institūts

Reģionālie biznesa inkubatoriReģionālie biznesa inkubatori

ConnectConnect LatvijaLatvija

PirmssēklasPirmssēklas finansējums, LIAAfinansējums, LIAA

Vadības uzticēšanāsVadības uzticēšanās

Inovāciju kultūraInovāciju kultūra

Ideju ģenerēšanas processIdeju ģenerēšanas process

Iespēju analīzeIespēju analīze
IĪT noskaidrošanaIĪT noskaidrošana

Biznesa modelisBiznesa modelis

SpecifikācijasSpecifikācijas

Tehniski ekon. pamatojumsTehniski ekon. pamatojums

Inovāciju stratēģijaInovāciju stratēģija

Labumi inovatoriemLabumi inovatoriem

Augstskolas, “Ideju kauss”Augstskolas, “Ideju kauss”

IV IV 
UzņēmumaUzņēmuma
veidošanaveidošana

V V 
IndustrializIndustrializācijaācija

KomercializācijaKomercializācija

III III 
InInkubācijakubācija

Reģionālie biznesa inkubatoriReģionālie biznesa inkubatori
(Rīgā (Rīgā –– tagad inovāciju inkubators RTU,tagad inovāciju inkubators RTU,
turpmāk turpmāk -- tikai radošajām tikai radošajām industrijāmindustrijām))

Tehnoloģiju inkubatorsTehnoloģiju inkubators
(ES fondi, 2009.g.?)(ES fondi, 2009.g.?)

Biznesa eņģeļiBiznesa eņģeļi
(ES fondu līdzfinansējums)(ES fondu līdzfinansējums)

Riska kapitāla fondiRiska kapitāla fondi
(2009.g.sāk., 3 fondi ar ES līdzfinansējumu)(2009.g.sāk., 3 fondi ar ES līdzfinansējumu)

KomercbankasKomercbankas

Produktu modifikācijasProduktu modifikācijas

Ražošana un loģistikaRažošana un loģistika
FinansēšanaFinansēšana

Biznesa attīstībaBiznesa attīstība
Alianšu veidošanaAlianšu veidošana

Produkta attīstībaProdukta attīstība

ProduktuProduktu
portfeļaportfeļa
attīstībaattīstība

Ražošanas apjomu palielināšanaRažošanas apjomu palielināšana

Iziešana starpt. tirgosIziešana starpt. tirgos

Koncepcijas attīstībaKoncepcijas attīstība

Biznesa attīstībaBiznesa attīstība
Novērtējums Novērtējums 

Biznesa plānsBiznesa plāns

PilotklientsPilotklients
Agrīnais finansējumsAgrīnais finansējums

Testa mārketings un ieiešana tirgūTesta mārketings un ieiešana tirgū

Biznesa modelisBiznesa modelis

Alianšu veidošanaAlianšu veidošana

PārbaudePārbaude

Laborat.testsLaborat.tests

DizainsDizains

PilotproduktsPilotprodukts

Mazās sērijasMazās sērijas

TestēšanaTestēšana


