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R gā, 2014. gada 14. septembr
Komercializācijas reaktors sniedz iespējas unikālu uzņēmumu izveidei un attīstīšanai Latvijā

Projekts Komercializācijas reaktors, kas jau ir pierād jis sevi kā reģionāla mēroga starta platformu
augsto tehnoloģiju jomas uzņēmumiem, aicina oktobra sākumā piedal ties atklātā pasākumā R gā —
Commercialization Reactor Performance Day. Pasākumā būs iespējams tikties ar jaunizveidoto
uzņēmumu dibinātājiem, uzzināt vairāk par to, kā att stās Komercializācijas reaktorā radušies
projekti, kā ar piedal ties diskusijās un investoru panel .
Starp tehnoloģijām, uz kurām balst ti Performance Day pārstāvētie jaunizveidotie uzņēmumi, ir
pasaulē unikāla magnetrona pārklājuma uzklāšanas sistēma, revolucionārs risinājums
piensaimniec bas nozares kvalitātes celšanai, unikālas ier ces, kas pal dz atklāt potenciālas plaisas
struktūrās pat pirms to parād šanās, jaunā organisko LED tehnoloģija paši platu displeju ražošanai,
nākamās paaudzes tehnoloģijas implantu daudzslāņu pārklājumiem, tiešsaistes videosensors ledus
un sniega struktūras analizēšanai kalnu slēpošanas kūrortos, kā ar citi novatoriski risinājumi.
Dal bniekiem būs iespējams iepaz ties ar vairākiem desmitiem uzņēmumu ar Eiropas un pat globāla
mēroga mērķiem un plāniem, kuriem jau ir izdevies atrast savu pirmo investoru.
Komercializācijas reaktora dibinātājs un vad tājs Nikolajs Adamovičs uzsver, ka šis pasākums
galvenokārt būs interesants tiem, kuri uzskata, ka viņu uzņēmēja talants vēl nav piln bā realizēts un
izmantots. “Pastāv cilvēki, kuri vēlas un ir gatavi rad t kaut ko jaunu, lielu un aizraujošu. Tie ir stie
uzņēmēji, neatkar gi no tā, vai viņiem šobr d ir savs uzņēmums vai nav. Pagājušajā gadsimtā tāds
bija Tomass Edisons, bet mūsdienās — leģendārais St vs Džobs, lons Masks, kā ar vairāki citi
uzņēmēji,” saka Adamovičs. “Vissvar gākais uzņēmējam ir ieraudz t un izmantot savu izdev bu.
Šādu cilvēku Latvijā ir diezgan daudz un tieši viņu atbalstam darbojas Komercializācijas reaktors.
Jau piekto gadu tas sniedz iespējas uzņēmējiem veidot unikālu starptautisku biznesu, balstoties uz
zinātnes un tehnoloģiju jomas sasniegumiem. Daudzi jau izmantojuši šo izdev bu un veiksm gi
darbojas, un tieši šie uzņēmēji būs Performance Day galvenie varoņi. Kas zina, varbūt starp viņiem
ir nākamie edisoni un džobsi?” Tāpat uz pasākumu ir aicināti augsto tehnoloģiju nozares uzņēmēji,
tehnoloģiju klasteru un universitāšu apvien bu pārstāvji, investori, žurnālisti un visi, kas ir
ieinteresēti kontaktos ar jauniem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.
Pēdējo gadu laikā vairāk nekā divdesmit Reaktorā izveidoto uzņēmumos tika ieguld ti vairāk nekā
tr s miljoni eiro kā sākumposma riska investicijas. Tas apliecina Komercializācijas reaktora būtisko
lomu Latvijas att st bā un nākotnē. Tāpēc ar Komercializācijas Reaktoru akt vi atbalsta gan
privātas, gan valstiskas organizācijas, tostarp Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Ar šoreiz
paneļdiskusija tiek r kota LIAA projekta „Inovat vas uzņēmējdarb bas motivācijas programma"
ietvaros, ko l dzfinansē Eiropas Reģionālās att st bas fonds (ERAF) un Eiropas Savien ba.

Komercializācijas reaktors tika dibināts 2009. gadā R gā ar mērķi veidot jaunus, modernus
uzņēmumus kas ir balst ti uz zinātniskiem un tehnoloģiskiem sasniegumiem. Starp Reaktorā
dzimušajiem uzņēmumiem ir tādi uzņēmumi kā Naco Technologies, Pogritech, Conelum, Eventech,
Evoled, Mahydy, Advanced Vector Analytics, Nanooptometrics, Koatum un citi. Komercializācijas
reaktora norisi atbalsta Latvijas Invest ciju un att st bas aģentūra, Latvijas Garantiju aģentūra,
Swedbank, Baltic International Bank, Ekonomikas ministrija un citi uzņēmumi, un organizācijas.
Commercialization Reactor Performance Day pasākums notiks 7. oktobr Swedbank galvenajā ēkā
Balasta damb 1A. Sākums plkst. 10:00. Pasākuma darba valoda — angļu. Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās Reaktora interneta vietnē http://pd.commercializationreactor.com.
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