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Zaļo tehnoloģiju inkubators

Kāpēc, kam un kā?

Projekts “Zaļo tehnoloģiju inkubators” (Līg.nr. DL-2014/9)



Saturs

Kāpēc? 
Kāpēc tiek piedāvāts atbalsts?

Kam? 
Kam ir paredzēts atbalsts? Kādas ideja / 
komandas mēs sagaidām?

Kā?
Kā tiek atbalstītas biznesa idejas? Kādi būs 
ieguvumi?



Kāpēc?

Sekojot citu piemēriem, nekad nevar
būt pirmais.

Tāpēc Zaļo tehnoloģiju inkubators ir
vide drosmīgu ideju īstenošanai, lai
kopā mēs būtu labākie!



Dibinātāji

Partneri



Atbalsts ir paredzēts:

• Fiziskām un juridiskām personām ar jaunu biznesa 
ideju. Atbalstāmās idejas ir gan servisi, gan produkti

• Biznesa Idejām, kas risina ar vidi saistītu 
problemātiku – Zaļās Tehnoloģijas

• Lai pārbaudītu un pārliecinātos par ideju 
dzīvotspēju un pārbaudītu produkta konceptu

• Komandai ar ambīcijām un vēlmi uzvarēt

Kam?



KĀ?
Kā tiek atbalstīta biznesa idejas komanda?

Sešu mēnešu periodā, komandai tiek piedāvātas:

- Ekspertu konsultācijas, tehnoloģijas, produkta un 
biznesa novērtēšanai un attīstīšanai

- Ekspertīzes, testi no pētniecības iestādēm. Piekļuve 
LU un RTU zinošākiem nozares ekspertiem

- Atvērtais ofiss. Apmācības, semināri, tīklošanās 
pasākumi un sadarbības partneru kontaktu tīkls, 



1. 
Ideju 

uzsaukums

Piet.Anketa

2. 
Ideju 

izvērtēšana

3. 
Līguma 

parakstīšana

4. 
Informatīvais 

seminārs

5. 
Individuālās 

pārrunas

6. 
Kopējās 

apmācības

6. 
Individuālas 
konsultācijas

7. 
Tīklošanās

9. 
Spec-

pakalpojumi

8. 
Progresa 
atskaites

9. Citi atbalsta 
instrumenti

Pirmsinkubācijas atbalsta process?

6 mēneši



• Novērtēt ar tehnoloģiju un produktu saistītos riskus

• Ekspertīžu un laboratorijas testu izmaksu segšana

• Iespēja pārbaudīt biznesa idejas dzīvotspēju

• Sagatavot biznesa modeli, tālākai idejas attīstībai

• Uzņēmēju un citu biznesa ideju autoru tīkls

Ieguvumi



Iedvesmai
Zaļo tehnoloģiju 

inkubatora biznesa ideju 
piemēri



Bicycle Rack

From students business
incubator to Green 

incubator





InCell

Klasisks inovācijas 
gadījums



Šūnu transplantācijas produkta zirgu 
cīpslu traumu (tendinopātijas) ārstēšanai 

pilnveidošana un komercializēšana



SaproGlue

No maģistra darba līdz 
biznesa idejai





Triecienplēve

Kompozītmateriāla slānis sniedz 
tūlītēju vizuālu reakciju, kas 
norāda precīzu vietu, uz kuru ir 
notikusi spēka ietekme.

Iespējams precīzi noteikt spēka 
robežlielumu, kuru pārsniedzot, 
būs redzama vizualizācija



BalticClayMinerals

Zinātnieki+uzņēmēji



BalticClayMinerals





WaterTube

Starptautiski sekmīga 
ideja



81 ideja – pusfināls
10 idejas – fināls 
(«WaterTube»)



E-skrejritenis

No hobija līdz biznesam



Ātrums – 15km /h
Attālums -20 km
Uzlādes laiks– 2h
Bezvadu sistēma
Salokāms– 5 sec
Svars  – 12 kg

Kvalitāte– 2 gadus var lietot 
tuksnesī



PentaClass

Mazs atbalsts lieliem 
panākumiem



Virspusēji virzītas skaņas audio sistēma auditorijām ar mazāko
bezvadu mikrofonu.

360° skaņas lauks
Pentaclass nodrošina 
vienmērīgu skaņas 
izkliedējumu telpā.

Labākais priekš runātāja 
Pentaclass pastiprina balss 
skanējumu un atskaņo 
mūziku visā klases telpā 
vienmērīgi.

Bluetooth savienojums
Savienojiet ar viedtālruni 
vai jebkuru citu bezvadu 
ierīci





Kaņepju 
bloku mājas
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