Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2019.gada janvāra līdz martam
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. Rīkoti semināri
potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem:
22. janvārī praktiskas apmācības par divu pētniecības projektu īstenotājiem nozīmīgu
tiešsaistes resursu izmantošanu: Eiropas Komisijas portālu Funding&Tenders Portal un
interaktīvo rīku Elsevier SciVal.
Jaunais finansējuma un iepirkumu portāls Funding&Tenders Portal no 2019. gada 1.
janvāra pilnībā aizvieto ierasto Apvārsnis 2020 dalībnieku portālu (Participant Portal), kas
paredzēts pieteikumu iesniegšanai un partneru meklēšanai, kā arī atspoguļos Eiropas
Savienības finansējuma programmas plašākā klāstā, ne tikai par pētniecību un inovācijām.
Jaunajā portālā paliks visas dalībnieku portāla funkcijas un būs pievienotas arī jaunas, līdz ar
to Apvārsnis 2020 uzsaukumu un partneru meklēšana un pieteikumu iesniegšana notiks,
izmantojot tikai jauno portālu. Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir izstrādājuši viegli lietojamu
gidu, lai atvieglotu darbu ar portālu.
Elsevier SciVal ir interaktīvs rīks sava un potenciālo partneru snieguma izvērtēšanai un
prezentēšanai, partneru meklēšanai, pētniecības tēmu izvēlei un analīzei. Tas paver plašas
iespējas partneru meklēšanai Apvārsnis 2020 finansējuma piesaistei, un ir bez maksas
pieejams visām Latvijas valsts zinātniskajām institūcijām un augstskolām.
24. janvārī norisinājās informatīvais seminārs Rēzeknē par iespējām piesaistīt
finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020.
Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēja par iespējām iegūt programmas
Apvārsnis 2020 finansējumu šādos programmas virzienos:
o Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma;
o Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
o Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un
pārstrāde;
o Sociālās un humanitārās zinātnes.
Papildus bija iespēja noskaidrot jautājumus par dalību programmā, jauno
Funding&Tenders portālu un partneru meklēšanu, kā arī par EURAXESS tīkla sniegtajām
iespējām.
11.februārī tika rīkota info diena par iespējām piesaistīt finansējumu Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 tuvākajos uzsaukumos informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Seminārs norisinājās Elektronikas un datorzinātņu
institūtā.
Seminārā tika apskatīti šādi temati:

o

Ieskats Apvārsnis 2020 "ICT Work Programme 2018-2020”;

o

Izsludinātie IKT tematikas konkursi un kā atrast atbilstošo projekta pieteikuma

gatavošanai;
o

Iespaidi un gūtās atziņas pasākumā „ICT Event 2018” Vīnē.

Semināra noslēgumā diskusija, kurā varēja noskaidrot, kā meklēt partnerus konkrētiem
projektu uzsaukumiem, un jautājumu un atbilžu sesija.
19.februārī tika rīkots informatīvais seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par sociālo
un humanitāro zinātņu iespējām Apvārsnis 2020 un atvērtajiem projektu konkursiem.
Par Apvārsnis 2020 aktualitātēm stāstīja Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
Nacionālā kontaktpunkta pārstāve Laura Bužinska, kura ikdienā konsultē sociālo un
humanitāro zinātņu pārstāvjus un sabiedriskās organizācijas.
Ņemot vērā lielo interesi par 19. februāra semināru,
26.februārī tika rīkots atkārtots informatīvais seminārs interesentiem sociālajās un
humanitārajās zinātnēs par iespējām Apvārsnis 2020 un atvērtajiem projektu konkursiem.
5.martā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā tika rīkota informācijas diena "Apvārsnis
2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot", kurā no pirmavota - Eiropas Komisijas ekspertiem,
bija iespēja uzzināt finanšu jautājumu nianses Apvārsnis 2020 projektos.
Informācijas dienā bija iespēja noskaidrot šādus jautājumus:
o atalgojuma kalkulācija (aktuālās personāla izmaksas, produktīvās stundas
projektā, laika uzskaite, papildus atlīdzība);
o atskaišu un projektu menedžmenta vadlīnijas;
o rezultātu izplatīšana un izmantošana;
o citi izdevumi, ieskaitot iekšējie norēķini;
o audita procedūra (kā sagatavoties revīzijai, labas prakses revīzija un izvairīšanās
no bieži sastopamām kļūdām);
o trešās puses (pārskats par trešajām personām programmā Apvārsnis 2020
atšķirības starp preču, darbu un pakalpojumu līgumiem un apakšlīgumiem).
Papildus visiem programmas Apvārsnis 2020 projekta īstenotājiem tika dota iespēja
ierasties uz pasākumu ar informāciju par savu projektu – banera veidā, lai veiktu sabiedrības
informēšanu par projektu.
22.martā norisinājās informatīvais seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tajā tika
sniegta pamatinformācija par programmas Apvārsnis 2020 iespējām, kā arī bibliotēkas
pārstāvji informēja par to piedāvātajiem resursiem un datubāzēm pētniekiem. Papildus tika
stāstīts par Apvārsnis 2020 un zinātnisko sasniegumu atspoguļošanu atvērtā piekļuvē jeb
Open Access.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
Saskaņā ar veikto iepirkumu un noslēgto līgumu ar SIA CSE CEO ir pabeigts darbs pie
izvērtējuma par Latvijas dalību programmā Apvārsnis 2020 tās vidusposmā.
2019.gada I ceturksnī VIAA saņemti 14 atbalsta pieteikumi par programmas „Apvārsnis
2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un
virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu. Atbalsta pieteikumu
vērtēšanas komisijas sēdē 2019.gada 27.februārī izskatīts 16 atbalsta pieteikums un pieņemts
atzinums par atbalsta piešķiršanu 15 projektu pieteikumiem. 2019.gada ceturksnī aģentūra,
pamatojoties uz atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņēmusi lēmumus
piešķirt atbalstu 15 projektam par kopējo summa 96 000 EUR.
Turpinās 5 noslēgto līgumu ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem izpildes uzraudzība.
Saņemti pirmie pārskati par projektu ieviešanu, kā arī ir veikti vairāki grozījumi līgumos.

2019.gada janvārī tika organizēta EURAXESS Latvijas kontaktpunktu tikšanās un zinību
pēcpusdiena, kur ar lekcijām uzstājās VID un VSAA pārstāvji. Tikšanās laikā tika apstiprināts
EURAXESS Latvija kontaktpunktu darbības plāns 2019.gadam. EK iesniegta statistika par
EURAXESS Latvija Kontaktpunktu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gada 2.pusgadā.
2019.gada februārī tika organizēta pirmā EURAXESS Latvija kontaktpunktu diskusija par
tēmu “EURAXESS pakalpojumi un statistika”, kā arī notika darbs pie pirmā pasākuma ārvalstu
zinātniekiem plānošanas. Sadarbībā ar TOP IV projekta mācību aktivitāšu koordinatoru, veikta
Latvija EURAXESS Kontaktpunktu mācību vajadzību analīze. Eiropas Komisijā apstiprināšanai
iesniegts EURAXESS Latvija darbības plāns. EURAXESS sadarbības tīkls un tā iespējas
prezentētas RISEBA starptautiskajā konferencē “Foreseeing challenges and opportunities for
organisations at the macro and micro level”.
2019.gada martā EURAXESS sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību LU Zinātņu
mājā organizēja pirmo tīklošanās pasākums ārvalstu zinātniekiem “How to succeed in
science?”, kurā lielu interesi izpelnījās EURAXESS tīkla sniegtās iespējas. Martā tika organizēta
arī kārtējā EURAXESS Latvija kontaktpunktu diskusija par tēmu “EURAXESS publicitāte”.
Uzsākts darbs pie TOP IV projekta aktivitāšu īstenošanas, kā arī notika darbs pie TOP V projekta
iesnieguma sagatavošanas. Sagatavots informatīvais materiāls (tai skaitā, interaktīva shēma)
publicēšanai www.euraxess.lv. Nodrošināta dalība 2 EURAXESS starptautiskajos pasākumosgalveno institūciju tikšanās un EURAXESS portāla administratoru tikšanās.
Sagatavots 02.04.2019.

