Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2021.gada aprīļa līdz jūnijam
Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai". Projekta
īstenošanas progress noris atbilstoši plānam un, ņemot vērā situāciju valstī, darbs pamatā tiek
organizēts attālināti. Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir aktīvi snieguši konsultācijas gan
esošajiem, gan potenciālajiem programmas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa projektu
pieteicējiem un īstenotājiem. Pārsvarā visas konsultācijas tika sniegtas elektroniski, telefoniski
un tiešsaistes tikšanās laikā. Pārskata periodā ir notikuši vairāki informatīvie tiešsaistes
pasākumi, kuros ņemta dalība un iegūta aktuālākā informācija par ekspertu tematikām, kā arī
aktīvi strādāts pie ārvalstu kontaktu loka uzturēšanas un paplašināšanas. Tāpat, rīkoti
tiešsaistes semināri potenciālajiem programmas Apvārsnis Eiropa projektu pieteicējiem un
Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem.
Liels notikums šajā posmā bija 2021. gada 18. jūnijā notikušais Eiropas Savienības (ES)
lielākās pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa atklāšanas pasākums Latvijā.
Atklājot nozīmīgo pasākumu, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece savā pirmajā runā
saistībā ar zinātni un pētniecību uzsvēra, ka Latvijai un Eiropai ir nepieciešama izcila, atvērta
un iekļaujoša zinātne programmā Apvārsnis Eiropa. Eiropas Komisijas ģenerāldirektors
pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet) uzrunā aicināja visus Latvijas
dalībniekus izmantot programmas Apvārsnis Eiropa sniegtās plašās iespējas sadarboties
pētniecības un inovācijas jomā ar partneriem citās valstīs. Žiljēns Gerjē (Julien Guerrier),
Eiropas komisijas Kopējās politikas centra direktors, savā runā uzsvēra, ka Latvijas dalībnieku
sekmības rādītājs iepriekšējā programmā Apvārsnis 2020 bijis 14%, kas ir virs vidējā ES, kur tas
ir 13%. Pieredzē dalījās programmas Apvārsnis 2020 dalībnieki: "Latvijas Mobilais telefons''
pārstāvis Armands Meirāns, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs,
un Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības
centra pētnieks Kristaps Kļaviņš.

Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
8.aprīlī dalība EK seminārā kontaktpunktu ekspertiem par klastera “Veselība” ārkārtas
Covid-19 konkursu Apvārsnis Eiropa programmas ietvarā, kas notika tiešsaistes platformā
WebEx. Eiropas Komisijas Finansējuma un iepirkumu portālā Funding&Tenders 7. aprīlī tika
publicēta informācija par četriem ārkārtas projektu konkursiem par Covid-19 tematiku.
Kopējais pieejamais finansējums pārsniedz 100 miljonus eiro. Visiem konkursiem oficiālā
atvēršanā bija norādīta 2021. gada 13. aprīlis ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz
6. maijam pl. 17:00 CET. Lai dotu labāku ieskatu jaunajās ārkārtas konkursu tēmām, EK
organizētājā informatīvajā pasākumā tika detalizētāk apskatītas divas Covid-19 ārkārtas
projektu konkursu tēmas no Apvārsnis Eiropa tematiskās kopas “Veselība” ar kopējo plānoto

finansējumu 90 miljoni eiro, un vēl divas no Apvārsnis Eiropa apakšprogrammas “Pētniecības
infrastruktūra” ar kopējo finansējumu 20 miljoni eiro.
13. aprīlī dalība ar prezentāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
LIFE atbalsta vienības organizētajā pasākumā LIFE programmas INFO diena LIFE
apakšprogramma Pāreja uz tīru enerģiju, kas notika ZOOM platformā. Dalībnieki tika informēti
par programmas LIFE apakšprogrammām.
13. aprīlī dalība EMDESK GmbH organizētajā seminārā “Apvārsnis Eiropa finanšu
noteikumi salīdzinājumā ar Apvārsnis 2020 – ekspertu viedokļi” ZOOM platformā. Seminārā
tika salīdzināts, kas kopīgs un kas atšķirīgs programmu Apvārsnis Eiropa un Apvārsnis 2020
finanšu noteikumos (personāla izmaksu aprēķināšana utt.).
14.aprīlī dalība EK organizētajā pasākumā “Open Science Workshop” ZOOM platformā.
Vispārīgs ievads par Open Science un jaunākajiem notikumiem, kā arī Viļņas Universitātes
prezentācija par Atvērto zinātni praksē.
14.aprīlī dalība ar prezentāciju Aizsardzības ministrijas un DAIF organizētajā pasākumā
“Latvijas Drošības un aizsardzības klastera Inovāciju domnīca” tiešsaistes platformā WEBEX.
Pasākumā varēja uzzināt par Eiropas Aizsardzības fondu un iespējām mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem piedalīties tā konkursos; uzņēmēju sadarbību ar Aizsardzības ministriju,
piesakoties Eiropas Aizsardzības fonda finansējumam; Eiropas Aizsardzības fonda ideju “pitch”
u.c. jautājumiem. Pasākuma dalībnieki tika informēti par Apvārsnis Nacionālo kontaktpunktu
un iespējām piedalīties programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros rīkotajos projektu konkursos.
14. – 16.aprīlī dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā
trešajā starptautiskajā tehnoloģiju konferencē Deep Tech Atelier platformā Mitto. Pasākumā
Valsts izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta eksperti
(K.Kalniņš, G.Šlihta, J.Asmuss un M.Plotniece) informēja un konsultēja par programmu
Apvārsnis Eiropa ZOOM platformā.
Konference bija veltīta starptautisko zinātnisko jaunuzņēmumu (starp-up) radīšanai un
attīstībai, piedāvājot platformu diskusijām un viedokļiem – uzņēmējiem, zinātnisko
sasniegumu autoriem, tehnoloģiju attīstītājiem, industrijas pārstāvjiem, investoriem un
politikas veidotājiem. Padziļināta uzmanība tika vērsta uz medicīnas un kosmosa tehnoloģijām
un biznesu. Konferenci virtuāli apmeklēja uzņēmēji, deep tech jaunuzņēmumi, pētnieki,
zinātnieki un tehnoloģiju izstrādātāji, investori, universitātes un pētniecības iestādes, valsts
iestādes un aģentūras, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju studenti un citi interesenti.
Konferences laikā apmeklētāji varēja izmantot iespēju uzzināt par jaunumiem zinātnes un
inovāciju programmā Apvārsnis Eiropa un kontaktbiržas ietvaros pieteikties uz privātu
konsultāciju pie VIAA Nacionālais kontaktpunkta (NKP) ekspertiem.
21.aprīlī dalība EK organizētajā tiešsaistes pasākumā "A successful proposol for Horizon
Europe: Scientific- technical excellence is key, but don`t forget the other aspect" Youtube
platformā. Pasākumā dalībnieki varēja uzzināt par jauno pieeju ietekmes mērīšanā (Key
Impact Pathways); atvēro zinātni; dzimumu dimensiju; informācijas izplatīšanu, izmantošanu
un komunikāciju; par principu “do not significant harm”. Vebinārā tika doti padomi kā
sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu Apvārsnis Eiropa programmas konkursiem.
21. aprīlī dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju sagatavošanas 1.seminārā Cisco Webex platformā. Plānota regulāra

semināru sērija, lai sagatavotu un iesniegtu veiksmīgu projekta Partnerība Pāreja uz tīru
enerģiju pieteikumu programmas Apvārsnis Eiropa projektu konkursā, kad tas tiks atvērts.
Semināros tiks apspriesta partnerības struktūra, tās precizētas tās detaļas, sadalītas, lomas un
atbildība pieteikuma rakstīšanā un partnerības īstenošanā.
22. aprīlī dalība EK Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (Executive Agency for
Small and Medium-sized Enterprises, EASME) organizētajā pasākumā Ietekme, sasniegumi un
veiksmes stāsti ES finansētajos projektos, kas atbalsta ES uzņēmumus pāreju uz tīru enerģiju
ZOOM platformā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar ietekmes novērtējuma galvenajiem
rezultātiem, kas iegūti, analizējot 41 ES finansētu projektu (gan IEE-II, gan H2020). Visi
analizēto projektu tematika bija saistīta ar atbalstu energoefektivitātes pasākumu ieviešanā
tirgū rūpniecības un pakalpojumu nozarēs. Tika sniegta informācija par turpmāko ES politiku
energoefektivitātes jomā rūpniecībā un pakalpojumos.
23. aprīlī dalība 12. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem. 12. semināra tēma Dzīvotspējīgas pilsētas (Viable cities) –
Zviedrijas valsts un pašvaldību sadarbības programma platformā YouTube. Seminārā
programmā Dzīvotspējīgas pilsētas iesaistīto pušu pārstāvji informēja par projektu veidiem,
kas tiek atbalstīti šīs programmas ietvaros. Tie ir gan pētniecības un inovācijas projekti, kurus
finansē projektu konkursu formā, gan stratēģiski projekti, kuru mērķis ir veidot pilotprojektus
jaunu tehnoloģiju ieviešanai pilsētvidē, lai sasniegtu stratēģisko mērķi – klimatneitrālas
pilsētas 2030. gadā. Tika parādīti konkrēti projektu rezultāti.
26. aprīlī dalība programmas Apvārsnis Eiropa partnerības Pilsētu pārmaiņu vadīšana
sagatavošanas darba grupas sanāksmē ZOOM platformā. Sanāksmes tēma – ES dalībvalstu
Atveseļošanas un noturības plāni un tajos iekļautās tēmas, kas saistītas ar pilsētu vides
kvalitātes uzlabošanu, energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Sanāksmes dalībnieki tika
iepazīstināti ar darba grupas ziņojumu, kas ietver diskusiju par valstu Atveseļošanas plāniem
un to ieguldījumu klimata neitralitātē pilsētās.
27. aprīlī dalība projekta Bridge2HE (projekta NCP Academy turpinājuma projekts)
organizētajā seminārā-apmācībā Finanšu noteikumi pieteikuma posmā ZOOM platformā.
Pasākumā Austrijas Pētniecības veicināšanas aģentūras (Forschungsförderungsgesellschaft,
FFG) NKP Juridisko un finanšu jautājumu speciālisti Martin Baumgartner un Tamara-Katharina
Mitiska detalizēti iepazīstināja ar budžeta kategorijām programmas Apvārsnis Eiropa projektu
pieteikumu veidlapās, juridiskajiem aspektiem, kas jāņem vērā, iesaistot projektā trešās puses,
apakšlīgumu slēgšanu, intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem u.c. svarīgiem
aspektiem projektu pieteikumu sagatavošanā.
28. aprīlī dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pilsētu pārmaiņu vadīšana sagatavošanas darba grupas sanāksmē ZOOM platformā.
Sanāksmes tēma – Finansēšanas modeļi projektu konkursos programmā Urbānā Eiropa un
partnerībā Pilsētu pārmaiņu vadīšana.
30. aprīlī dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Seminārā tika apskatīti
un diskutēts par stratēģiskajiem aspektiem projekta Partnerība Pāreja uz tīru enerģiju
pieteikuma sagatavošanai programmas Apvārsnis Eiropa projektu konkursā

30.aprīlī dalība RTU zinātnes platformas brokastīs - diskusiju panelis par jautājumu
“Dzimumu līdztiesības plāns Apvārsnis Eiropa projektos” ZOOM platformā.
30.aprīlī
dalība
“Eiropas
Zinātnieku
Nakts
www.zinatniekunakts2021.lv ar NKP – Expo sadaļā – viesis.

2021”

platformā

5.maijā dalība ar prezentāciju RSU Zinātnieku brokastis par tēmu “Aktuālās finansējuma
piesaistes iespējas pētniecībai un sadarbībai” ZOOM platformā. Pasākuma laikā prezentēta
prezentācija “Apvārsnis Eiropa jaunie projektu konkursi”. Pasākuma programma:
https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-aktualas-finansejuma-piesaistes-iespejaspetniecibai-un-sadarbibai.
5. un 6. maijā dalība Apvārsnis 2020 viedo energosistēmu tematikas ERA-Net projektu
(SmartGrids Plus, RegSys, EnerDigit) vadības grupas sēdē Cisco Webex platformā. Sanāksmē
tika apkopota informācija par projekta ERA-Net SmartGrids Plus noslēguma posmu, ERA-Net
RegSys izpildes gaitu, precizēti veicamie uzdevumi ERA-Net EnerDigit projektu konkursā
iesniegto projektu veiksmīgai izvērtēšanai.
7. maijā dalība sanāksmē par programmas Apvārsnis Eiropa 6. klastera Pārtika,
bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide NKP sadarbības projekta pieteikuma
gatavošanu ZOOM platformā. Sanāksmē tika apspriesta topošā projekta pieteikuma struktūra,
dalībvalstīm lūgts projekta koordinatoriem no PRAXI Network (Grieķijas NKP) nosūtīt savas
vēlmes par iesaistīšanos projektā.
7. maijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju 3. sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Seminārā tika
diskutēts par topošā projekta pieteikuma struktūru.
11.maijā dalība EK vebinārā “Webinar on Partnerships” Webex platformā. Vebinārā tika
sniegta informācija par Apvārsnis Eiropa partnerībām, kā arī apkopota dažādu valstu pieredze.
12. maijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pilsētu pārmaiņu vadīšana 1. sagatavošanas sanāksmē ZOOM platformā. Tika apspriests
rīcības plāns projekta pieteikuma sagatavošanai, diskutēts par partnerības projekta
pieteikuma struktūru.
13.maijā tikšanās ZOOM platformā ar RTA pārstāvjiem par “Dzimumu līdztiesības
jautājumiem un jauno prasību no EK Dzimumu līdztiesības plāns”.
13. maijā dalība Baltijas valstu Zinātnes Padomju Pētniecības un attīstības nodaļu
Analītikas grupu sanāksmē ZOOM platformā. Sanāksmē visu trīs Baltijas valstu Pētniecības un
attīstības nodaļu Analītikas grupu pārstāvji iepazīstināja ar savu līdzšinējo pieredzi dažādu
pētniecības konkursu rezultātu apkopošanā un analizē. Igaunijas pārstāvji informēja arī par
savu pieredzi programmas Apvārsnis 2020 rezultātu apkopošanā un analīzē.
14. maijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju 4. sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Tika apspriesti
jautājumi par plānošanu šīs partnerības ietvaros – kā tiks veidoti kārtējā gada darba plāni,
organizēti projektu konkursi, monitorings.

18.maijā dalība ar LIAA kopīgā vebinārā par ES atbalstu ZOOM platformā. Vebināra
mērķis bija īsumā iepazīstināt Latvijas MVU ar pieejamo ES atbalstu.
18. un 20. maijā dalība divu dienu seminārā par atvērto zinātni, zinātnes komunikāciju
un iedzīvotāju zinātni (Citizen Science), kas projekta Bridge2HE ietvaros tika organizēts NKP
pārstāvjiem ZOOM platformā. Pirmajā semināra dienā tika apskatīti jautājumi ar par atvērto
zinātni un zinātnes komunikāciju programmā Apvārsnis Eiropa, otrajā semināra dienā galvenā
tēma bija iedzīvotāju zinātne, tās loma programmā Apvārsnis Eiropa.
19. maijā dalība ERA-Net EnerDigit sanāksmē par šī ERA-Net konkursā iesniegto
projektu pieteikumu sākotnējo atbilstības pārbaudi Microsoft Teams platformā. Ar Latvijas
partneru līdzdalību iesniegti seši projektu pieteikumi, visu projektu dalība ir atbalstāma.
19. maijā dalība EK Kopīgā pētniecības centra un Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgi
rīkotajā seminārā Zinātne politikas veidošanai Latvijā Microsoft Teams platformā. Semināra
mērķis bija apvienot diskusijai profesionāļus no valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm,
zinātnieku aprindām, Zinātņu akadēmijas un citām organizācijām, kurām ir interese un
pieredze zinātnes atziņu iekļaušanā politikas izstrādes procesā visos pārvaldes līmeņos.
19.maijā dalība Research Council of Lithuania NCPs organizētajā pasākumā “Gender
Equality, Balance And Dimension” Zoom platformā. Vebinārā tika sniegta informācija par
dzimumu līdztiesības plānu, kā arī tika prezentēti praktiskie piemēri plāna ieviešanai.
21. maijā dalība Eiropas zaļo transportlīdzekļu iniciatīvas asociācijas (EGVIA)
organizētajā seminārā par Eiropas autopārvadājumu pētniecības iespējām programmā
Apvārsnis Eiropa GOtoMeeting platformā. Tika aplūkoti programmā Apvārsnis Eiropa
iekļautās tematiskās jomas, kas attiecas uz mobilitāti, sīkāk iztirzāta partnerība Ceļā uz nulles
emisiju autotransportu (2Zero).
21. maijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju 5. sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Šajā seminārā tika
diskutēts par jautājumiem, kas attiecas uz partnerības koordinēšanu un vadību.
25. maijā dalība Eiropas Stratēģiskā energotehnoloģiju plāna (SET-Plan) Ieviešanas
darba grupas 3.2 (Pilsētu rajoni ar pozitīvu enerģijas bilanci) Vadības grupas sēdē ZOOM
platformā. Semināra mērķis – diskutēt par sinerģiju starp SET-Plan aktivitāti 3.2 un
programmas Apvārsnis Eiropa partnerību Pilsētu pārmaiņu vadīšana, akcentējot kopīgo un
atšķirīgo to mērķos.
26. maijā dalība pasākumā “Info-session on EIT Digital” platformā MS Teams.
Vebināra laika tika sniegta informācija kādas priekšrocības sniedz dalība EIT Digital, kā var kļūt
par partneri, kā arī bija jautājumu un atbilžu sesija.
27. maijā dalība EMDESK GmbH organizētajā seminārā "Quick guide to read between
the lines of a Horizon Europe call - Expert Insights” ZOOM platformā. Seminārā tika sniegti
ekspertu padomi, kas jāievēro, lai veiksmīgi sagatavotu Apvārsnis Eiropa projektu pieteikumus
– rūpīgi jāiepazīstas ar programmas Apvārsnis Eiropa tēmām un maksimāli jāizmanto
Finansēšanas un piedāvājumu portālā (Funding and Tenders Portal) pieejamā informācija,
jāsaprot, kādi rezultāti no konkrētā projektu konkursa tiek sagaidīti, kādi ir sagaidāmie
projekta partneri un projekta ietekme.

28. maijā dalība AS RĪGAS SILTUMS zinātniski praktiskajā konferencē Viedā enerģija –
zaļai pilsētai platformā YouTube. Konferencē tika apspriesti Rīgas pilsētas attīstības plāni un
izaicinājumi siltumapgādes jomā, diskutēts par siltumenerģētikas nozares aktualitātēm un
zinātnieku iesaisti klimatneitrālas vides politikas īstenošanā.
1. jūnijā dalība ar informatīvu ziņojumu Eiropas Enerģētikas pētījumu alianses
organizētajā seminārā Stiprināt dalību ES pārejai uz tīro enerģiju ZOOM platformā. Seminārs
bija organizēts ES-13 dalībvalstu Apvārsnis Eiropa Enerģētikas nozares NKP pārstāvjiem, lai
diskutētu par galvenajiem iemesliem, kādēļ ES-13 dalībvalstīm, salīdzinot ar ES-14, ir mazāka
iesaiste Apvārsnis 2020 projektos.
2. jūnijā dalība ERA-Net EnerDigit sanāksmē par šī ERA-Net projektu konkursu Cisco
Webex platformā. Sanāksmē tika precizēti jautājumi par neatkarīgo starptautisko ekspertu
piesaisti projektu vērtēšanai un nolemts, ka līdz 23. jūnijam katrai no dalībvalstīm jāiesniedz
precīza informācija par savas valsts projektu atbilstību konkursa kritērijiem un kā arī
apliecinājums par to, ka, ja projekts saņems augstu novērtējumu, tas tiks finansiāli atbalstīts.
2. jūnijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pilsētu pārmaiņu vadīšana 2. sagatavošanas sanāksmē ZOOM platformā. Pasākumā diskutēts
par partnerības projekta pārvaldības struktūru, dalībvalstu potenciālo ieguldījumu projekta
finansēšanā.
2.jūnijā dalība 14th Meeting of the BBI JU States Representatives Group (SRG) MS
Teams platformā. Apvārsnis BBI JU programmas ieviešana: progress un sasniegumi kopš
pēdējās valstu pārstāvju grupas (SRG) sanāksmes. Prezentēta 2020. gada konkursa statistika
pēc līgumu noslēgšanas, primāro sektoru analīze un galvenie BBI JU finansēto projektu
portfeļa novērtēšanas un KPI validācijas pētījuma rezultāti. Jauns pētījums par bioekonomikas
piegādes ķēžu vides ilgtspējības prasībām. Komunikācijas aktivitātes: pasākumi, publikācijas,
sociālie mediji. Pasākumā tika atzīmēts Latvijas dalībnieku izcilie sasniegumi 2020. gada
konkursā- VIOBOND projekts
3.jūnijā dalība seminārā par pilna pieteikuma sagatavošanu EIC Accelerator 2. darbībai
MS Team platformā. Vebinārs tiks organizēts kopā ar Innoloop, lai sniegtu pārskatu par
dažādiem elementiem katrā no trim 2. soļa moduļiem (ideju izstrāde, izstrāde un nonākšana
tirgū).
4. jūnijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju 7. sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Šajā seminārā tika
diskutēts par partnerības projekta pieteikuma sadaļu Ietekme.
7.jūnijā dalība Meet and Exchange for National NCP Coordinators Zoom platformā.
Dalībvalstu Apvārsnis Eiropa NKP koordinatoru iepazīšanas (round the table). NKP struktūras
un sadarbības tīklu prezentācijas no Francijas, Moldovas un Beļģijas. Kontaktpunktu pārstāvju
aptaujas prezentācija. Aktuālie Apvārsnis Eiropa jautājumi un darbs grupās.
8., 9. un 10. jūnijā dalība EK organizētajās programmas LIFE informācijas dienās un NKP
apmācībās (LIFE un Apvārsnis Eiropa 5. klastera NKP) ZOOM platformā. Pasākumā tika sniegta
detalizēta informācija par projektu veidiem programmā LIFE, katrai no programmas LIFE

apakšprogrammām, tai skaitā apakšprogrammai Pāreja uz tīru enerģiju, veltīta atsevišķa
sesija. EK pārstāvji informēja par sinerģiju starp programmas LIFE un Apvārsnis Eiropa tēmām.
11.jūnijā dalība Forumā “#atbalstsuzņēmējiem - impulss jaunam izrāvienam” ZOOM
platformā. Uzņēmēju un publiskā sektora pārstāvju prezentācijas par inovācijām un to atbalsta
instrumentiem, t.sk. Uzņēmēju iespējas programmā Apvārsnis Eiropa, Jānis Ancāns, Valsts
Izglītības attīstības aģentūra. Diskusija “Inovācija. Eksports. Digitalizācija. Kā sekmēt
konkurētspēju?”
Pasākuma programma un ieraksts: https://www.em.gov.lv/lv/notikums/forumsatbalstsuznemejiem-impulss-jaunam-izravienam
11. jūnijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pāreja uz tīru enerģiju 8. sagatavošanas seminārā Cisco Webex platformā. Šajā seminārā tika
diskutēts par šīs partnerības sadaļu, kas attiecas uz komunikāciju un rezultātu izplatīšanu.
17.jūnijā dalība Meet-Up commercialization reactor Zoom platformā. Pasākuma mērķis
bija pārrunāt mūsdienīgo, kā arī smelties iedvesmu/informāciju no vieslektora. M.Plotniece
stāstīja par EIC Accelerator, un iepazīstināja auditoriju ar iespējām, ko šīm instrumentam
sniedz.
18.jūnijā dalība “Apvārsnis Eiropa atklāšanas pasākums” ZOOM platformā.
Pasākumā tika sniegta informācija par Apvārsnis Eiropa programmas startu, kā arī prezentēti
Apvārsnis 2020 programmas veiksmes stāsti. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar
programmu Apvārsnis Eiropa, tās mērķiem, un iespējām Latvijas dalībniekiem. Ar savu
pieredzi Apvārsnis 2020 projektu īstenošanā dalījās trīs dažādu nozaru un projektu veidu
īstenotāji.
22. jūnijā dalība Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes,
inovācijas un tehnoloģiju ministrijas organizētajā programmas Apvārsnis Eiropa partnerības
Pilsētu pārmaiņu vadīšana 4. sagatavošanas sanāksmē ZOOM platformā. Tika diskutēts par
partnerības projekta administratīvajiem jautājumiem, dalībvalstu potenciālo ieguldījumu
projekta īstenošanā.
29.jūnijā dalība dalībvalstu Apvārsnis kontaktpunktu apmācības “European Institute of
Innovation and Technology (EIT)”. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) palīdz
uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm sadarboties, lai radītu inovācijai un
uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Eiropā. Pasākumā tika apskatīti vispārīgi ar EIT saistīti
jautājumi, kā arī specifisku nozaru aktualitātes un plānojums Apvārsnis Eiropa ietvarā.
29.-30.jūnijā dalība “Horizon Europe Info Days 2021 Cluster 4” Youtube platformā.
Pasākumā tika sniegta detalizēta informācija par “Apvārsnis Eiropa” 4. klastera konkursiem un
tematiskajiem virzieniem.
30.jūnijā dalība apmācībās “Workshop on Widening” (kontaktpunktu tīkla projekts
BRIDGE2HE). Seminārs par programmas Apvārsnis Eiropa “Dalības paplašināšana un Eiropas
pētniecības telpas stiprināšana” tematiskajiem jautājumiem. Seminārā galvenā uzmanība tiek
pievērsta pieredzei, kas iegūta saistībā ar dalības paplašināšanas instrumentiem programmas
Apvārsnis 2020 laikā, kā arī par gaidāmajām izmaiņām un jaunajiem programmas Apvārsnis
Eiropa dalības paplašināšanas instrumentiem, lai sagatavotu ieinteresētās personas un arī NKP
gaidāmajiem uzaicinājumiem.

Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
8.aprīlī tika organizēts vebinārs „Kas jauns Apvārsnis Eiropa Dalības paplašināšanas un
Eiropas pētniecības telpas stiprināšanas jeb Widening sadaļā?” Zoom platformā. Pasākumā
bija iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par jaunāko Eiropas Savienības pētniecības un
inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis Eiropa 2021. - 2027. gadam horizontālajā sadaļā
Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana jeb Widening. Vebinārā
interesenti tika iepazīstināti ar Apvārsnis Eiropa jaunumiem Dalības paplašināšanas un Eiropas
pētniecības telpas stiprināšanas jeb Widening sadaļā, bija iespēja dzirdēt par 2021.
gada aktualitātēm un turpmāko plānošanas periodu, tai skaitā par:
o Teaming projektu konkursiem;
o EraChair zinātniskā vadītāja atlases kārtību;
o Inovāciju klasteru apvienošanu – paplašināšanās valstu reģionos un

universitāšu tīklošanās instruments;
o Hop-On shēmu – iespēja pieslēgties jau realizācijas fāzē esošiem P&I

projektiem.
27.aprīlī tika organizēts NKP vebinārs “Dzimumu līdztiesības plāns Apvārsnis Eiropa
projektos no 2022. gada” Zoom platformā. Ietvara programmā Apvārsnis Eiropa dzimumu
līdztiesības plāns būs obligāts valsts iestādēm, privātajām un publiskajām pētniecības
organizācijām un augstākās izglītības iestādēm, kuras piesakās programmai. Dzimumu
līdztiesības plāni pakāpeniski kļūs par vienu no obligātajiem kritērijiem, kas jāizpilda, lai
pretendētu uz projektu finansējumu. 2021. gada uzsaukumos, kuriem iesniegšanas termiņš ir
2021. gads, šis plāns vēl nav obligāts. Dzimumu līdztiesības plāns (Gender Equality Plan) būs
obligāts atbilstības kritērijs Apvārsnis Eiropa projektos sākot ar 2021. gada projektu
konkursiem, kuru iesniegšanas termiņš ir 2022. gadā.
Seminārā bija iespējams uzzināt par:
o

vispārēji par dzimumu līdztiesības plānu;

o

minimālām prasībām dzimumu līdztiesības plāna izstrādē;

o

saturiski ieteicamām jomām, kas jāietver šajā plānā;

o

iesaistītām pusēm un to lomām dzimumu līdztiesības plāna izstrādē;

o

informatīviem resursiem un materiāliem.

19. – 20. maijā organizētas informācijas dienu par Eiropas inovāciju padomes (EIP)
pamatelementiem: Pathfinder, Transition, Accelerator un Prizes konkursiem. Pasākumā tika
aicināti piedalīties gan pieredzējušie, gan potenciālie projektu iesniedzēji, gan visi inovāciju
vidē iesaistītie: MVU, jaunuzņēmumi, midcap, individuālie pētnieki, zinātniskas organizācijas,
kā arī valsts iestādes.
Pasākumā potenciālos projektu pieteicējus iepazīstināja ar katru no programmām,
iezīmējot galvenās atšķirības starp Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa, un detalizēti apskatīja
konkursa noteikumus. Pasākumā varēja uzzināt arī par iespēju kļūt par programmas vērtētāju
un jaunās pieteikšanās platformas InnoLoop lietošanas nosacījumiem.

EIP ir programmas Apvārsnis Eiropa galvenais jauninājums. Tā ir vērienīgākā inovācijas
iniciatīva, ko Eiropa ir uzņēmusies, un tās budžets laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 10
miljardi eiro. EIP atbalsta pētniekus un novatorus, kas izstrādā paaugstināta riska inovācijas ar
potenciālu attīstīt jaunus tirgus un veicināt darba vietu skaitu pieaugumu, izaugsmi un
labklājību Eiropā. Detalizētāki apraksti par EIP programmām ir pieejami VIAA mājaslapas
sadaļā Inovatīva Eiropa.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt interesentus ar EIC jauninājumiem, detalizēti
pastāstīt par atvērtajiem konkursiem un iespējam, kā arī atgādināt par iespēju kļūt par
ekspertu, par nepieciešamību ieviest dzimumu līdztiesības plānu un citam svarīgam lietam.
27.maijā organizēts vebinārs "Apvārsnis 2020 aktualitātes" Latvijas Mākslas Akadēmijas
(LMA) vadībai un darbiniekiem par dalības iespējām un jaunajiem konkursiem Zoom
platformā. Pasākuma laikā stāstīts par aktuālajiem jautājumiem kas saistīti ar jauno
programmu Apvārsnis Eiropa un par Dalības paplacināšanās (Widening) sadaļu. Tika sniegta
detalizēta LMA darbības jomai svarīga informācija prezentācijas formā par dalības iespējam
programmā Apvārsnis Eiropa.
31.maijā organizēts informatīvais vebinārs Latvijas Kultūras akadēmijā ZOOM platformā
par aktualitātēm programmā Apvārsnis Eiropa un iespējām piedalīties atbilstošajos projektu
konkursos.
7. un 8.jūnijā organizētas apmācības Online Training on Proposal Writing for Marie
Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA - PF) ZOOM platformā, kas bija
paredzēts MSCA PF konkursa noteikumiem atbilstošajiem zinātniekiem un potenciālajiem
pieteicējiem.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2021.gada aprīlī pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu 6 iesniegtajiem 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 45 000 Eur.
2021. gada 2.ceturksnī turpinās 16 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites 264 626,46 Eur apmērā, kā arī ir
veikti grozījumi jau noslēgtajos līgumos un veikti maksājumi 172 002,22 EUR apmērā un dzēsti
avansi 92 624,24 Eur apmērā.
2021.gada 2.ceturksnī nav noslēgti jauni līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros
atbalstītu projektu Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiks segta no ERAF līdzekļiem.
2021.gada 2.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā, t.sk. virtuāli apmeklētas EURAXESS Nacionālo organizāciju tikšanās un sniegtas
konsultācijas par EURAXESS pakalpojumiem, aktualizēta informācija EURAXESS Latvia
nacionālajā portālā un uzturēta EURAXESS Latvia “Facebook” lapa un tajā regulāri atjaunota
informācija.

Paplašināts EURAXESS Latvia Kontaktpunktu tīkls un parakstīts sadarbības līgums ar
EURAXESS tīkla jauno dalībnieku LU Cietvielu fizikas institūtu.
Dalība projektā “Atvērtais EURAXESS – Stiprināt pakalpojumu efektivitāti un
optimizēšanu partneru kopējā pakalpojumu tīklā EURAXESS”.
14.aprīlī noorganizēta Lekcija “EURAXESS Latvia training on How To Use EURAXESS tools
to Support Researcher Career Development” EURAXESS dalībniekiem ar pieaicinātu
vieslektoru Dīnu Hoganu par Karjeras centru zinātniekiem izveidi ZOOM platformā.
21.-23.aprīlim dalība semināros portāla administratoriem ZOOM platformā par
pāriešanu uz ERA Talent platformu, Google analytics, par video montāžu, ka arī drukāto
materiālu sagatavošanu.
27.aprīlī intervija ar M.Grīviņu podkāstā “Zinātnes zīmes” par Pētnieku karjeras
iespējam.
30.aprīlī dalība pasākumā Friday chat over the coffee, par pētnieku karjeras izveides
centru nepieciešamību un to iespējam.
13.maijā Euraxess Latvia organizēts pasākums par Transferable Skills for Researchers
(Pārnesamām iemaņām) ZOOM platformā. Mūsdienu pasaulē tai skaitā pārnesamās prasmes
ir tikpat svarīgas kā tās, kas nepieciešamas konkrētu zinātnisku un pētniecisku darbību
veikšanā atsevišķās nozarēs. Semināra laikā bija apskatītas tādas tēmas kā personīgas iemaņas
un komunikācijas prasmes, projektu vadība, finanšu līdzekļu piesaiste un ideju
komercializācija. Semināru vadīja augsti kvalificēta pētnieku karjeras attīstības eksperte,
Turīnas universitātes Pētniecības un trešās misijas nodaļas projektu koordinatore un karjeras
attīstības veicinātāja – Lucija Salto.
3.jūnijā EURAXESS tīkls tika popularizēts IZM organizētā pasākumā “Kontaktbirža
projektu iesniedzējiem un Latvijas zinātniekiem diasporā” ZOOM platformā.

Sagatavots 07.2021.

