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Latvijā pirmā pūļfinansējuma vietne

Datums: 29.08.2014
Izdevums: Diena
Rubrika: Karjeras Diena

Darbību sācis Latvijā pirmais kopfinansēšanas jeb crowdfunding portāls Idejuarmija.lv, tā
uzdevums ir sniegt iespēju ikvienam atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus savas
idejas īstenošanai. Kopfinansēšanas prakse ir pulcēt maksimāli lielu skaitu potenciālo
finansiālo atbalstītāju. Apmaiņā pret palīdzību projekta iesniedzējs piedāvā dāvanas,
produktus vai pakalpojumus, tā ne tikai iegūstot materiālos resursus savas idejas īstenošanai,
bet arī reklamējot projektu un informējot plašāku publiku par saviem nodomiem, mērķiem un
plāniem. Atšķirībā no tradicionālajām investīcijām savu ieguldījumu var sniegt ikviens, kurš
ideju uzskata par tā vērtu. Portāla veidotājs ir Māris Cīrulis, un projekts ir daļa no PPP
biedrības Zied zeme darbības pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Projektu
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Maksa par pakalpojumu: 0.09 EUR
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