Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2018.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 atbilst plānotajam, Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir aktīvi snieguši
konsultācijas, ir notikuši vairāki informatīvi pasākumi, kuros ņemta dalība un rīkoti semināri
potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem:
20. aprīlī, Zemkopības ministrijā notika info diena „Uzņēmēju un zinātnieku iespējas
Biorūpniecības kopuzņēmuma 2018. gada projektu uzsaukumā" (Bio-based Industries Joint
Undertaking opportunities: The 2018 call for proposals), kas tika rīkota saistībā ar
biorūpniecības un zinātnes sadarbības iespējām Biorūpniecības kopuzņēmuma (BBI JU)
ietvarā.
BBI JU info dienas programmā piedalījās arī Valsts izglītības attīstības aģentūras
pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta koordinators
Jānis Ancāns, kas prezentēja pārskatu par Apvārsnis 2020 iespējām bioekonomikā.
9.maijā norisinājās reģionāls informatīvais seminārs par Eiropas Savienības un Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām aktivitātēm Valmierā.
Seminārā tika sniegta informācija par iespējām saņemt finansējumu sekojošās Marijas
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas aktivitātēs:
o ITN- Innovative Training Networks,
o RISE - Research and Innovation Staff Exchange,
o IF - Individual Fellowships,
o COFUND - Doctoral Programmes/Fellowship Programmes.
10.-11. maijā notika Baltijas valstu Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu (NKP)
ekspertu tikšanās Viļņā. Pasākuma galvenais uzdevums bija sadarbības stiprināšana, ar mērķi
veicināt aktīvāku Baltijas valstu dalību programmā Apvārsnis 2020, piesaistot lielāku
finansējumu.
Latvijas pārstāvji guva ieskatu Lietuvas un Igaunijas Apvārsnis 2020 NKP darbības
politikā, strādāja darba grupās, ģenerējot idejas par Baltijas valstu NKP sadarbības iespējām,
un dalījās pieredzē par to, kā labāk apkalpot klientus dažādās pētniecības jomās.
17. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēja informatīvu semināru par
Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 tehniskiem un
administratīviem jautājumiem, kā arī par dalībnieku portāla (Participant Portal) jaunumiem un
partneru meklēšanas iespējām.
Semināra dalībnieki tika informēti par Eiropas Savienības programmas Apvārsnis 2020:
o dalības nosacījumiem programmā Apvārsnis 2020;
o organizācijas Pilnvaroto personu (LEAR);
o dalībnieku portāla (Participant Portal) jaunumiem;
o EK piedāvātiem partneru meklēšanas rīkiem un citām iespējām.
18.maijā Gulbenē notika Gulbenes novada biznesa un iedvesmas forums, kurā NKP
vecākā eksperte Iveta Cīrule informēja dalībniekus par Eiropas Savienības pētniecības un
inovācijas programmas Apvārsnis 2020 iespējām biznesam.

31. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēja informatīvu semināru
par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā
Apvārsnis 2020. Semināra dalībnieki tika informēti par iespējām iegūt programmas Apvārsnis
2020 finansējumu šādos programmas virzienos:
o Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība 2018-2020;
o Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un
pārstrāde 2018-2020;
o Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 2018-2020;
o Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 2018-2020;
o Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras,
jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika, biotehnoloģija 20182020.
6.jūnijā notika tīklošanās pasākums par Apvārsnis 2020, Ziemeļvalstu-Latvijas tīklu un
9. ietvarprogrammu, kas norisinājās Rīgā, Cietvielu fizikas institūtā un kurā piedalījās arī Migle
Masaityte – UK zinātnes atašejs Baltijas valstīs.
Pasākuma laikā apmeklētāji varēja iegūt informāciju par iespējām saņemt finansējumu
“Apvārsnis 2020” un PostDoc Latvia programmas ietvaros, uzzināt plašāk par 9.
ietvarprogrammu un sadarbības iespējām Ziemeļvalstu-Latvijas tīklā (Nordic-Baltic Network),
kā arī satikt potenciālos projektu partnerus.
28. jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēja informatīvu semināru
humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvjiem 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 Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība 2018-2020;
o Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas aktivitātes;
o Eiropas Pētniecības padomes granti.
Papildus tika informēti arī par programmas PostDoc Latvia sniegtajām iespējām,
EURAXESS tīklu, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un Apvārsnis 2020 tehniskajiem un
administratīvajiem jautājumiem.
Sabiedrības interese par semināriem ir liela un tiek plānoti jau nākošie pasākumi.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
Izstrādāta tehniskā specifikācija programmas Apvārsnis 2020 esošo un potenciālo
projektu iesniedzēju un sadarbības partneru datu bāzes izstrādei. Jūlijā tiks izsludināts
iepirkums.
Izstrādāta un ar IZM saskaņota tehniskā specifikācija izstrādes Latvijas dalības
programmā Apvārsnis 2020 izvērtējuma veikšanai tās vidusposmā. Jūlijā tiks izsludināts
iepirkums.
Veikti grozījumi Nolikumā par atbalsta piešķiršanas kārtību un izstrādāti dokumenti, lai
veiksmīgi nodoršinātu procesu projektu izstrādes izdevumu segšanai programmas Apvārsnis
2020 apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes sliekšņa novērtēta projekta
sagatavošanas finansēšanai. Sniegtas konsultācijas par finansējuma piešķiršanas
nosacījumiem un apkopota informācija par potenciālajiem projekta dalībniekiem.
VIAA mājas lapā izsludināta pieteikšanās uz projekta izstrādes izdevumu segšanu
programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes
sliekšņa novērtēta projekta sagatavošanai.
Izstrādāta un saskaņota Kārtība, kādā Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Eiropas
Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo

kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”
1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” īstenotāja slēdz
līgumus ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu Latvijas partneriem un
nodrošina līgumu izpildes uzraudzību.
Tiek sagatavoti pirmie ERA-NET COFUND projektu līgumi, kuru īstenošana tiks segta no
ERAF līdzekļiem.
Veikta aptauja ar valsts un privātajām augstskolām un zinātniskajām institūcijām par
EURAXESS līdzšinējo darbu.
24.maijā Briselē norisinājās EUARXESS pārstāvju kārtējā tikšanās ar visiem EURAXESS
valstu pārstāvjiem, kuras laikā iegūta informācija un kontakti sadarbībai visEiropas EURAXESS
tīklā, informācija par EURAXESS tīkla darbības aktualitātēm 2018. un 2019.gadā, kā arī
informācija EURAXESS portāla darbības nodrošināšanai un sadarbības (kontaktpersonu) tīkla
izveidošanai Latvijā.
27.jūnijā VIAA telpās rīkota EURAXESS Latvija darbības un sadarbības tīkla veidošanas
tikšanās ar valsts un privāto augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvjiem par turpmākās
sadarbības iespējām.

