Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2019.gada jūlija līdz septembrim
Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai". Projekta
īstenošanas progress atbilst plānotajam, Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir aktīvi snieguši
konsultācijas, ir notikuši vairāki informatīvi pasākumi, kuros ņemta dalība un iegūta svaigākā
informācija par savām tematikām un aktīvi strādāts pie ārvalstu kontaktu loka, kā arī rīkoti
semināri potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem.
Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
3.jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Nacionālais kontaktpunkts sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Bibliotēku, Latvijas Sociologu asociāciju, Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūtu, Latvijas universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru, Latvijas
Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju rīkoja sarunu
“Izaicinājumi publicējoties sociālajās un humanitārajās zinātnēs starptautiskos zinātniskos
žurnālos”, kurā varēja noskaidrot, ar kādiem izaicinājumiem saskaras pētnieki un zinātnieki,
meklējot publicēšanās iespējas starptautiskos zinātniskajos žurnālos.
5.jūlijā notika Informatīvais pasākums par programma Apvārsnis 2020 aktualitātēm.
Rīgas Stradiņu universitātē, kurā ar prezentāciju uzstājās NKP vadītājs Jānis Ancāns.
19.jūlijā notika Informatīvais pasākums par programmas Apvārsnis 2020 aktualitātēm
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), kurā ar prezentāciju piedalījās NKP vadītājs Jānis
Ancāns.
31.augustā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) simtgades svinības, kurās kā
sadarbības partneris piedalījās Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts. Svinību programmā
Apvārsnis 2020 piedalījās ar informatīvo stendu par Eiropas lielākās pētniecības un inovāciju
programmas Apvārsnis 2020 iespējām. Kontaktpunkta stendā bija iespējams saņemt
informāciju un materiālus par iespējām piesaistīt finansējumu gan pēdējos programmas
Apvārsnis 2020 uzsaukumos, gan uzzināt jaunumus saistībā ar gaidāmo programmu Apvārsnis
Eiropa.
9. septembrī: notika “H2020 EIC Pilot Projekta Darbnīca”, kas norisinājās SEB inovācijas
centrā. Šajā pasākumā bija iespēja uzzināt, kādi ir Latvijas uzņēmumu panākumi programmā
Apvārsnis 2020, kā iegūt ES naudu savam projektam un kā atrast vērtīgus kontaktus. Pasākumā
par Eiropas naudu Latvijas uzņēmējiem stāstīja Marija Plotniece, VIAA NKP vecākā eksperte.
11. septembrī dalība LU informatīvajā pēcpusdienā LU HZF ar prezentāciju par
programmas Apvārsnis 2020 piedalījās NKP vecākā eksperte Laura Bužinska.
12.septembrī tika rīkotas atvērto durvju dienas Apvārsnis 2020 Nacionālajā
kontaktpunktā par finansējuma piesaistes iespējām pēdējā programmas Apvārsnis 2020 gadā.
Atvērto durvju diena bija lieliska iespēja iepazīt Nacionālā kontaktpunkta ekspertus,

konsultēties par jaunajām darba programmām, norunāt vizītes vai seminārus savās
institūcijās, kā arī uzzināt jaunumus par nākošo septiņus gadus ilgo programmu Apvārsnis
Eiropa, kas uzsāks darbību 2021. gadā.
Atvērto durvju diena bija paredzēta, lai dalībnieki varētu pārrunāt savas iespējas
piesaistīt finansējumu kādā no daudzajiem piedāvājumiem atlikušajā programmas Apvārsnis
2020. darbības gadā, kā arī iegūt informāciju, kas palīdzēs gan projektu pieteikumu
sagatavošanā, gan projektu īstenošanā. Vienlaicīgi ar konsultācijām pie tematiskajiem
ekspertiem, tika piedāvātas īsas lekcijas par aktuālākajiem jautājumiem projektu pieteikumu
sagatavošanā.
13. septembrī dalība ar NKP stendu Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā
konferencē "Nauda un reformas: Eiropas investīciju nākamā paaudze" mūzikas namā Daile.
16. septembrī dalība ar NKP stendu Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas
pētījumu institūta rīkotajā pasākumā “Patvēruma meklētāju problēma Latvijā un Eiropā
prezentācija”
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2019.gada 3. ceturksnī VIAA saņemti 7 atbalsta pieteikumi par programmas „Apvārsnis
2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un
virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu par kopējo summu
60 000 Eur. 3.ceturksnī nav notikušas Atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas sēdes, tāpēc
lēmumu par atbalsta piešķiršanu iesniegtajiem pieteikumiem plānots pieņemt nākošajā
ceturksnī.
Turpinās 5 noslēgto līgumu ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem izpildes uzraudzība. Veikta
pirmā pārbaude projekta īstenošanas vietā. Izskatīti otrie pārskati par projektu ieviešanu un
veikta apmaksa 75880.59EUR apmērā, kā arī ir veikti vairāki grozījumi līgumos.
2019.gada 3. ceturksnī VIAA noslēgti 4 jauni līgumi ar Latvijas Organiskās sintēzes
institūtu “RestoringE.Coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated Efflux,
akronīms RESET-ME”, Latvijas Universitātes Materiālu Mehānikas Institūtu “Fibre-reinforced
composite road guardrails, akronīms CompoRail”, Rīgas Stradiņa universitāti “Examining the
synergistic effects of a cognitive control videogame and home-based, self-administrated noninvasive brain stimulation on alleviating depression, akronīms DiSCoVer" un Latvijas
Universitātes Cietvielu fizikas institūtu “ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules
gaismas nejūtīgiem UV sensoriem, akronīms ZMOMUVS" un izmaksāti avansi 181 000 EUR
apmērā.
2019.gada 3.ceturksnī turpinājās EURAXESS Latvija Kontaktpunktu kapacitātes
stiprināšanas pasākumi un EURAXESS Latvija starptautiskās atpazīstamības veicināšanai notika
aktīva iesaistīšanās EURAXESS sadarbības tīkla projekta TOP IV aktivitāšu īstenošanā - Pētījuma
(anketēšana/ intervijas) veikšana par EURAXESS nākotnes pakalpojumiem, datu apkopošana,
ziņojuma sagatavošana. Atjaunota un aktualizēta informācija mājas lapā www.euraxess.lv
Sagatavots 04.10.2019.

