Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2018.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. Rīkoti semināri
potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem:
31.augustā norisinājās seminārs par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020 Rīgas Stradiņa Universitātē, kas
pielāgots universitātes vajadzībām. Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēja par
iespējām iegūt programmas Apvārsnis 2020 finansējumu šādos programmas virzienos:
o veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 2018-2020;
o Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma;
o Eiropas Pētniecības padomes granti.
Papildus bija iespējams saņemt informāciju par EURAXESS tīkla sniegtajām atbalsta
iespējām, pilotprojekta "Eiropas Inovāciju padome" balvām, programmas Apvārsnis 2020
tehniskajiem un administratīvajiem jautājumiem. RSU darbiniekiem informāciju par projekta
“Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības
telpā” atbalstu Apvārsnis 2020 projektu sagatavošanā.
Nacionālā kontaktpunkta eksperti ar prezentācijām uzstājās arī Rīgas Stradiņa
Universitātes (RSU) rīkotajās Zinātnes brokastīs 5.septembrī Kleistos, lai neformālā gaisotnē
pārrunātu iespējas iegūt Apvārsnis 2020 finansējumu. RSU speciālisti īpaši interesējās par
iespējām piesaistīt finansējumu Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto aktivitāšu
programmas ietvaros, kā arī pēc pasākuma vairāki zinātnieki pieteicās uz individuālajām
konsultācijām.
4.septembrī tika rīkots pasākums Sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjiem par
iespējām piesaistīt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā
Apvārsnis 2020. Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēja par iespējām iegūt
programmas Apvārsnis 2020 finansējumu šādos programmas virzienos:
o programma "Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to";
o programmas izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana: ERAChair –
ambiciozas zinātniskas grupas;
o programmas izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana: Twinning –
sadarbības pētniecības tīkli.
Papildus informēja par COST programmas iespējām sociālajās un humanitārajās
zinātnēs, kā arī ar savu veiksmīgo pieredzi dalījās Tālis Tisenkopfs, Baltic Studies Centre
vadošais pētnieks.
Tas guva lielu atsaucību un Nacionālais kontaktpunkts atsaucās aicinājumam rudenī
rīkot semināra otro daļu par citām iespējām sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvjiem.

20.septembrī norisinājās seminārs PostDoc Latvia programmas dalībniekiem “PostDoc
Latvia: ko tālāk?” dodot iedvesmu un praktiskus padomus, kā izstrādāt Apvārsnis 2020
projektus, lai pēc pēcdoktorantūras granta beigām varētu saņemt Apvārsnis 2020
finansējumu. Seminārs bija pieejams tikai programmas dalībniekiem un izveidots tieši
pēcpromocijas zinātnieku vajadzībām. Arī no Apvārsnis 2020 programmu klāsta tika
prezentētas tikai tās, kas specifiski atbilst šo zinātnieku vajadzībām.
27.septembrī notika izbraukuma seminārs Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
pielāgots universitātes vajadzībām par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020. Seminārā potenciālos projektu
iesniedzējus informēja par iespējām iegūt programmas Apvārsnis 2020 finansējumu šādos
programmas virzienos:
o Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma;
o klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas;
o pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūrniecība un
kuģniecība, iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika;
o nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un
pārstrāde 2018-2020.
Pēc semināriem novērota pastiprināta klientu vēlme pēc individuālajām konsultācijām
un kopumā sabiedrībā vērojama lielāka izpratne par programmu “Apvārsnis 2020”. Sakarā ar
SAM 1.1.1.5. aktivitāti, ir palielināta interese par Apvārsnis 2020 jautājumiem un virkne
institūciju vēlas izbraukuma seminārus savās institūcijās. Jau tagad veidojas grafiks nākošajiem
semināriem 2019.gada sākumā.
Pēc klientu atkārtotiem lūgumiem, 21-22.augustā tika rīkota par SME instrumentu, kur
piesaistīts eksperts no Grieķijas un tuvākā pusgada laikā plānojas vēl viena meistarklase par
MSCA tematiku.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
Ir noslēdzies iepirkums par Latvijas dalības programmā Apvārsnis 2020 izvērtējuma
veikšanu tās vidusposmā, noslēgts līgums ar uzvarētāju SIA CSE COE par 16 700Eur (bez PVN)
un uzsākta līguma izpilde.
Ir noslēdzies iepirkums par Programmas Apvārsnis 2020 esošo un potenciālo projektu
iesniedzēju un sadarbības partneru datu bāzes izstrādi, noslēgts līgums ar SIA UNISO par
19 500Eur (bez PVN) un uzsākta līguma izpilde.
Uzsākta iesniegto pieteikumu izvērtēšana par projekta izstrādes izdevumu segšanu
programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes
sliekšņa novērtēta projekta sagatavošanai. Notikusi pirmā komisijas sēde, kurā apstiprināti 18
pieteikumi projekta izstrādes izdevumu segšanai par kopējo summu 135 000Eur.
Noslēgti 5 līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu Latvijas
partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem un uzsākta līgumu izpildes
uzraudzība. Izmaksāti avansi par kopējo summu 278 100Eur.
Izveidots EUARXESS Latvija Kontaktpunktu un kontaktpersonu tīkls, kurā iesaistījušās 19
Latvijas valsts un privātās augstākās izglītības iestādes un zinātniskie institūti. Eiropas Komisijai
nosūtīts paziņojums par EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla dalībniekiem un institūciju
parakstītās saistību deklarācijas.
EURAXESS portālā reģistrējušas 11 jaunas institūcijas no Latvijas;
Sniegtas individuālas konsultācijas par EAURAXESS portāla iespējām un portāla
lietošanu;

Izveidots sadarbības tīkls ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām ar mērķi
nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu EURAXESS mērķa grupai (PMLP, VID, VSAA,
AIC).
Sagatavots 04.10.2018.

