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Labdien!

Piedāvājam  Jums  līdzdalību  Latvijas  studentu  un  jauno  uzņēmēju  izaugsmes  nometnē
“Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā 2023” (Latvia-Cambridge Venture Camp). Nometne
ir  Latvijas  un  Kembridžas  augstskolu  un  mentoru  sadarbībā  veidota  ikgadēja
uzņēmējdarbības prasmju attīstības programma ar mērķi atbalstīt iniciatīvas bagātus Latvijas
studentus  inovatīvu  ideju  veidošanas  procesā  un  klātienē  iepazīstināt  viņus  ar  pasaules
inovāciju ekosistēmas paraugreģionu Kembridžu1 Lielbritānijā.

Nometne norisinās divās daļās. Vispirms sagatavošanās un atlases posms Latvijā, pēc kura
20-30 labākie dalībnieki dodas uz nedēļu ilgu, intensīvu posmu Kembridžā. Tieši Kembridžas
posms ir unikālais piedāvājums inovāciju un uzņēmējdarbības izaugsmes programmu vidū kā
Latvijā,  tā  arī  visā  Eiropā.  Kembridžas  posmā  dalībnieki  apmeklē  ietekmīgus  inovāciju
centrus,  piemēram,  St.John’s Innovation Centre (SJIC),  Future Business Centre.  Pagājušajā
sezonā  dalībniekiem  bija  iespēja  viesoties  uzņēmumā  Gridserve,  kas  vienuviet  apvieno
atjaunojamās enerģijas ražošanu ar apjomīgu elektroauto uzlādes parku, īstenojot pasaulē
pirmo šāda veida biznesa modeli. Nometnes norisē iesaistīti vismaz 50 mentori, uzņēmēji,
lektori  (Prof.  Alan Barrell,  SJIC direktors  David Gill,  Raspberry Pi līdzdibinātājs  Jack Lang,
rakstnieks Jonathan Mantle, riska kapitālists Martin Rigby u.c.). Programmu absolvējuši 139
dalībnieki (Jānis Jaško - WeedBot, Jānis Volberts - Have a Tree, Raimonds Jurgelis - Bruntor,
Gunita Kuļikovska-Ķiesnere -  VIVIDLY, Madara Māra Irbe -  Vienradzis, Inna Kolomeiceva -
ALTITUDE, u.c.).

2023.  gadā  nometne norisināsies  astoto  reizi.  Nometnes sudraba partneri  ir  augstskolas
(Rīgas  Tehniskā  universitāte,  Latvijas  Universitāte,  Ventspils  Augstskola,  Anglia  Ruskin
University),  Latvijas  Investīciju  un attīstības aģentūra,  Latvijas  vēstniecība  Londonā,  Britu
vēstniecība Rīgā.

Piedāvājam Jums:

 būt klāt inovatīvu ideju tapšanas, izkopšanas un aprobācijas procesā, kas organizēts
Latvijas un Kembridžas zinātniskajā un uzņemējdarbību atbalstošajā vidē;

 iespēju vērot un vērtēt potenciālo jaunuzņēmumu veidošanos;

1 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-section4-en-cluster-ranking-global-  
innovation-index-2022-15th-edition.pdf (sk. 61.-62.lpp.)
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 iespēju gūt kontaktus Latvijas un Kembridžas augstskolu zinātnes vidē, kas mērķēta
uz uzņēmējdarbības veicināšanu;

 iespēju apmeklēt  Kembridžas  inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības centrus,  un
veidot kontaktus ar to pārstāvjiem.

Aicinām Jūs 2023. gada nometnē kļūt par platīna (10 tk. eiro līdzdalība) vai zelta (5 tk. eiro
līdzdalība) partneri.

Labprāt tiksimies ar Jums klātienē vai attālināti.

Ar cieņu!

Anders Paalzow Elmārs Baltiņš

Biedrības “CONNECT Latvija” "Uzņēmējdarbības nometne Kembridžā"
valdes priekšsēdētājs programmas koordinators
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