Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2021.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 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.
Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
1. jūlijā dalība EK organizētajā pasākumā "The Marie Skłodowska-Curie Actions: what’s
new under Horizon Europe" platformā Youtube. Pasākuma saturā iekļauts: ievads par Marijas
Skłodowska-Kirī aktivitātēm un prezentācijas par shēmām Doktorantūras tīkli, Personāla
apmaiņa un COFUND, pēcdoktorantu stipendijas un shēma MSCA un pilsoņi. Informācija par
pieteikšanos nākamajiem MSCA konkursiem, atbalsta saņemšana un noslēguma piezīmes.
1. jūlijā dalība Kopīgā pētniecības centra organizētajā NKP sanāksmē Cisco Webex
platformā. Sanāksmes tēma – Kopīgā pētniecības centra loma programmā Apvārsnis Eiropa.
1. jūlijā dalība programmas Apvārsnis Eiropa partnerības Water4all sanāksmē Cisco
Webex platformā par aktualitātēm šīs partnerības pieteikuma veidošanā un tās tematisko
saturu.
2.jūlijā dalība EK informatīvajās dienās par 1.tematisko kopu "Veselība", Youtube
platformā.
5. jūlijā dalība Eiropas Pētniecības padomes pasākumā "ERC Round Table: Work and
Workplace of the Future" platformā Youtube. Pasākumā uzstājās ERC grantu saņēmēji dr.
Alesandro Gandīni no Itālijas, dr. Darja Reuschke no Lielbritānijas, Prof. Tanja Van Der Lippe.
Nīderlandes u.c.
5. un 6. jūlijā dalība EK organizētajās Informācijas dienās par programmas Apvārsnis
Eiropa 5. klasteri Klimats, enerģētika un mobilitāte video koplietošanas platformā YouTube.
Tika aplūkotas visas šī klastera ietvaros atvērto projektu konkursu tematiskās jomas.
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6.jūlijā dalība pasākumā "EIT NCPs: KIC-specific Info-Session on EIT Health and EIT Urban
Mobility" MS Teams platformā. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir ES iestāde, ko
izveidoja Eiropas inovāciju spēju stiprināšanai. EIT ir programmas Apvārsnis Eiropa
neatņemama daļa. Kopā ar vadošajiem nozares partneriem EIT kopiena piedāvā plašus
inovāciju un uzņēmējdarbības pasākumus: izglītojošus kursus, apvienojot tehniskās un
uzņēmējdarbības prasmes, pielāgotus uzņēmumu veidošanas un paātrināšanas pakalpojumus
un inovāciju virzītus pētniecības projektus. EIT Health ir Eiropas publiskā un privātā sektora
tīklojums veselības aprūpes jomā, kuru ir izveidojuši vairāk nekā 140 partneri (t. i., Eiropas
vadošie uzņēmumi, universitātes, pētniecības un attīstības centri, kā arī slimnīcas un institūti).
Tīklojuma uzdevums ir nodrošināt tādu veselības aprūpi, kas nākotnē sniegs Eiropas
iedzīvotājiem iespēju dzīvot ilgāk un veselīgāk.
6.jūlijā dalība ERCEA pasākumā "ERC HE NCP meeting module 3/2021" platformā MS
Teams. ERCEA projektu konkursu koordinācijas grupas darba prezentācija, “Obligāti lasāmo”
dokumentu saraksts NCP ar saitēm, Advanced Grant 2020 projektu konkursa rezultāti,
Budžeta tabula - neliels precizējums, SEP pieteikuma veidlapas demonstrēšana. Pasākuma
moderators: Monique Smaihi, projektu konkursu koordinācijas sektora grupas vadītāja.
6-7.jūlijā dalība EK un REA info dienās “European Green Deal Cluster Event. The MSCA
Green Deal Cluster Event" tiešsaistē no pasākuma organizētāja mājas lapas. Pasākumā bija
iespēja uzklausīt vadošos pētniekus, kas pārstāv MSCA projektus šādās jomās: bioloģiskā
daudzveidība; ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes veselība; tīra enerģija; piesārņojuma
novēršana; klimata pasākumi un zaļais transports. Pasākums pulcēja izcilus projektus un
pētniekus, kurus finansē saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām
(MSCA), kā arī citas pētniecības un inovācijas iniciatīvas, kas ir Eiropas Komisijas Izglītības,
kultūras, jaunatnes un sporta ģenerāldirektorāta kompetencē. To vidū ir Eiropas Inovāciju un
tehnoloģiju institūts (EIT), Eiropas Universitāšu alianses, Erasmus + un Radošā Eiropa projekti.
Pēcpusdienā un rītā plenārsēdes un paralēlas tematiskas grupas, kurās piedalās politikas
veidotāji un pētnieki, kas strādā ar bioloģisko daudzveidību, ilgtspējīgu lauksaimniecību un
augsnes veselību, tīru enerģiju, piesārņojuma novēršanu, klimata pasākumiem un zaļo vidi.
transports.
7. un 8.jūlijā dalība programmas Apvārsnis Eiropa 6. klastera "Pārtika, bioekonomika,
dabas resursi, lauksaimniecība un vide" EK organizētajās Informācijas dienās video
koplietošanas platformā YouTube. Tika aplūkotas visas šī klastera ietvaros atvērto projektu
konkursu tematiskās jomas.
9.jūlijā dalība EK Info dienās "Strengthening the European Research Area" platformā
Youtube. Informācijas dienas ieinteresētajām pusēm deva iespēju iegūt informāciju un uzdot
jautājumus par programmas Apvārsnis Eiropa jaunajiem konkursiem, galvenajiem
finansēšanas instrumentiem un saistītajiem procesiem. Apvārsnis Eiropa informācijas dienās
plānots aplūkot visas konkursu tēmas, un katrā no tām bija diskusiju un praktisku sesiju
programma, kas veltīta klasterim vai jaunās programmas daļai. Pirmajā apakšsesijā galvenā
uzmanība tiks veltīta projektu konkursiem un darbībām, kas saistītas ar Eiropas Pētniecības
telpas īstenošanu. Otrajā apakšsesijā galvenā uzmanība tiks veltīta projektu konkursiem un
darbībām, kas saistītas ar Eiropas Pētniecības telpas ieviešanu.
9. jūlijā dalība programmas Apvārsnis 2020 projekta PAN European Technology Energy
Research Approach (PANTERA) seminārā par Eiropas mēroga sadarbības platformu EIRI video
koplietošanas platformā YouTube. Sadarbības platforma EIRI izveidota ar šī projekta atbalstu,
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lai vienotu un stimulētu Eiropas valstu turpmākus ieguldījumus viedajos tīklos un atbalstītu
piekļuvi galvenajiem izmantojamiem rezultātiem.
9.jūlijā dalība tīkla projekta Net4Mobility+ apmācībās par "Model Grant Agreement
for MSCA" platformā MS Teams. Sophie Pilette (REA) prezentēja juridiskos aspektus saistībā
ar Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātēm: model grant agreement for unit grants; jaunās
definīcijas; specifiskie noteikumi līgumā; rekomendētās vadlīnijas Apvārsnis Eiropa darba
programmai; jaunie specifiskie pabalsti (allowances); juridiskie aspekti Eiropas Zinātnieku
nakts kontekstā, noderīgas saites.
15.jūlijā dalība Bridge2HE Vebinārā "Horizon Europe State of Play" Webex platformā.
Vebinārā bija iekļautas tādas tēmas kā Apvārsnis Eiropa budžets, detalizēta struktūra pa
pīlāriem, misijas, jauna pieeja Eiropas partnerībām, četras galvenās stratēģiskās ievirzes.
Pasākums sniedza pārskatu par programmas Apvārsnis Eiropa attīstību pirmajos sešos
īstenošanas mēnešos, uzsvaru liekot uz programmas atjauninājumiem, sniedzot jaunāko
informāciju par tādām tēmām kā Apvārsnis Eiropa misijas, partnerības un stratēģiskā
plānošana.
16. jūlijā 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
apspriesta potenciālā tematika projektu konkursiem šīs partnerības ietvaros, lai veicinātu
integrētu Eiropas mēroga nulles emisiju energosistēmas izveidi.
29. jūlijā dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vebinārā ar
prezentāciju LIFE programma, jomas Pāreja uz tīru enerģiju prioritātes ZOOM platformā. LIFE
atbalsta vienības organizētajā pasākumā LIFE programmas INFO diena. Dalībnieki tika
informēti par programmas LIFE apakšprogrammā Pāreja uz tīru enerģiju atvērtajiem projektu
konkursiem.
3. un 30. augustā sadarbības tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas MSCA NCP par "Baltic
MSCA PF instiration day" pasākuma plānošanu u.c. jautājumiem platformā ZOOM. Pasākumā
piedalījās pārstāvji no VIAA (Latvija), ETAG (Igaunija), LMT (Lietuva).
5.augustā dalība tīkla projekta Net4Mobility+ projekta noslēguma konferencē
platformā MS Teams. Pārskatīti projekta Net4Mobility + panākumi, katras darba pakas
vadītāja atskaite par paveikto.
6.augustā dalība LIFE atbalsta vienības vebinārā LIFE Klimata apakšprogrammas
projektu rakstītājiem platformā Zoom. Seminārā dalībnieki sākotnēji tika iepazīstināti ar
prioritātēm no jomās, un pēc tam tika sniegts praktisks ieskats projekta pieteikuma
sagatavošanas procesā.
20. augustā 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. Tika
prezentēta projekta pieteikuma struktūra, diskutēts par projekta pieteikuma darba pakešu
struktūru.
10. septembrī dalība "EIC Webinar - AI Tool Updates" platformā Zoom. Vebinārs bija
vērsts uz atspēkotāju procedūru (rebuttal process) EIC Accelerator.
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13.-14. septembrī dalība "Stakeholders’ Workshop on European Research
Infrastructures Consortia (ERICs)", platformā MS Teams.
1. Sesija - ERIC sistēmas pārvaldība ERA ietvaros;
2. sesija- ERIC kā instrumenti valstu un daudznozaru resursu integrēšanai un
savstarpējai savienošanai (ERIC savstarpēja savienošana ESFRI vidē, ERIC savienošana un
integrēšana dažādās disciplīnās un izaicinājumos, integrēšana izkliedētā ERIC, Ceļā uz
integrētiem Eiropas pakalpojumiem, kas risina lietotāju vajadzības).
3. Sesija - ERIC darbība: galvenie jautājumi (iespējas un problēmas ERIC darbības praksē:
dalībvalsts viedoklis, ERIC un atbrīvojumi no nodokļiem, Talantu piesaistīšana, ERIC globālās
dimensijas stiprināšana)
4. sesija- ERIC ilgtspēja: ceļā uz inovatīvu finansēšanas modeli, kas atbalsta pieprasījumu
(pārskats par ilgtspējas problēmām, inovatīva finansēšanas modeļa elementi, sinerģija starp
valstu un Eiropas fondiem, ERIC un ERC: viedi ieguldījumi un risinājumi ekonomikai un
sabiedrībai).
15.-17.septembrī dalība Eiropas Komisijas informācijas dienās par Eiropas Aizsardzības
fonda programmu. Apmācības un kontaktbiržas, tiešsaistē Webcast platformā. Informācijas
dienas ieinteresētajām pusēm deva iespēju iegūt informāciju un uzdot jautājumus par Eiropas
Aizsardzības fonda (EAF) 2021. gada izsludinātajiem projektu konkursiem. EK iepazīstināja ar
EAF 2021. gada konkursu tēmām, līdzdalības kārtību un iesniegšanas procesu. Turklāt
pasākums pretendentiem sniedza iespēju izvirzīt savas idejas un zināšanas vadošajiem
uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, akadēmiskajām aprindām, MVU un novatoriem no
dažādām nozarēm. EAF 2021. gada darba programmā ir iekļauti 23 konkursi, kas aptver 37
tēmas un kuru kopējais budžets ir 1,2 miljardi eiro.
16.-17.septembrī dalība atbalsta projekta Bridge2HE apmācībās "Horizon Europe
Proposal Writing". Pieteikumu rakstīšana programmā Apvārsnis Eiropa kā uz ietekmi balstītā
programmā; ES politika, prioritātes un cerības no pētniecības un inovācijas ietekmes ziņā.
Galvenās ietekmes ceļš, politikas aspekti, galvenie principi, politika un horizontālie apsvērumi
ieteikumu rakstīšanā. Novērtējumi vērtēšanā, ētikas un drošības pārskatos, procesā,
pieņemamībā, atbilstības un kvalitātes kritērijos, rezultātu interpretācijā, vērtētāji, norādījumi
vērtētājiem. Pieteikuma veidlapas ietekmes sadaļa: gadījuma izpēte; dzimumu aspekti; kā
aprakstīt atvērto zinātni un atvērtos datus programmas Apvārsnis Eiropa u.c.
23.septembrī dalība "Commercialization reactor + LIAA + RBS master’s" seminārā Zoom
platformā. VIAA piedalījās un rīkoja informatīvu sesiju par Apvārsnis Eiropa un specifiski par
3.pīlāra aktivitātēm.
23.septembrī dalība StartIn, EM, VIAA vebinārā: "EIC Accelerator | Getting Funded:
Witchcraft or Science?" Zoom platformā. VIAA piedalījās un rīkoja informatīvu sesiju par
Apvārsnis Eiropa 3.pīlāra aktivitātēm.
28.septembrī dalība EK organizētajā informācijas dienā par Funding&Tenders
opportunity portālu un profiliem Youtube platformā.
28. septembrī dalība Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā paneļdiskusijā "Kā
mērīt zinātnes produktivitāti?" ZOOM platformā. Tika apspriesti un diskutēti jautājumi, kas
saistās ar zinātnes produktivitātes mērīšanu ar tradicionāliem rādītājiem (publikācijas,
citējumi, patentu skaits attiecībā pret ieguldījumiem), un analizēti metodoloģiskie izaicinājumi
un ierobežojumi šo metožu izmantošanā.
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30.septembrī dalība EK organizētajā informācijas dienā par Model Grant Agreement,
Personālizmaksām u.c. jautājumi Youtube platformā.

Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
15.septembrī tika organizēts Baltic MSCA PF inspiration day, sadarbībā ar Eesti
Teadusagentuur (Etag), Lietuvos mokslo taryba (LMT) platformā ClickMeeting. Pasākumā
piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, MSCA stipendiāti Dr. Kristaps Kļaviņš no
Latvijas, Dr. Evelyn Uuemaa no Igaunijas un Dr. Simonas Juzėnas no Lietuvas. Stipendiātu
vadītāji prof. Jānis Ločs no Latvijas, prof. Linas Mažutis un Dr. Urtė Neniškytė no Lietuvas un
pieteikumu vērtētāja Dr. Siret Talve no Igaunijas.
30.septembrī tika organizēts vebinārs “Tehniskie un administratīvie jautājumi
programmā Apvārsnis Eiropa”, kurā Apvārsnis Eiropa projektu īstenotāji un pieteicēji varēja
uzzināt jaunāko informāciju par tehniski un administratīvi jautājumi dalībai Apvārsnis Eiropa
programmā.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2021.gada 3.ceturksnī ir pārtraukta jaunu pieteikumu pieņemšana par virs kvalitātes
sliekšņa novērtētu projektu rakstīšanas izdevumu segšanu. Plānots, ka jaunu pieteikumu
pieņemšana varētu atsākties 2021.gada 4.ceturksnī pēc papildus finansējuma piešķiršanas.
2021. gada 3.ceturksnī turpinās 15 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites 119 056,45 Eur apmērā, veikti
maksājumi 100235,46 EUR apmērā un dzēsti avansi 18820,99 Eur apmērā, kā arī ir veikti
grozījumi jau noslēgtajos līgumos.
2021.gada 3.ceturksnī nav noslēgti jauni līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros
atbalstītu projektu Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiks segta no ERAF līdzekļiem.
2021.gada 3.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā, t.sk.
Informācijas izsūtīšana EURAXESS tīkla dalībniekiem par pasākumiem un dalības
iespējām: konferences, apmācības, stipendiju iespējas, virtuāli apmeklētas EURAXESS
Nacionālo organizāciju tikšanās un sniegtas konsultācijas par EURAXESS pakalpojumiem,
aktualizēta informācija EURAXESS Latvia nacionālajā portālā un uzturēta EURAXESS Latvia
Facebook lapa. Veikta datu apkopošana EURAXESS projekta atskaišu iesniegšanai;
informācijas apmaiņa starp EURAXESS tīkla BHO; informācijas iegūšana par iespējām
piedalīties jaunajā EURAXESS projektā un nepieciešamo noteikumu apzināšana dalībai jaunajā
EURAXESS projektā.
Sagatavots 10.2021.
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