Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2018.gada oktobra līdz decembrim
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:
11.un 12.oktobrī Nacionālā kontaktpunkta eksperti ar stendu piedalījās starptautiskajā
izstādē “RIGA COMM”. Eksperti konsultēja interesentu gan “Apvārsnis 2020” stendā, gan
ņēma dalību kontaktbiržā.
23.oktobrī tika rīkots seminārs Daugavpilī 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 pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūrniecība un
kuģniecība, iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika;
o klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas;
o sociālās un humanitārās zinātnes.
Papildus bija iespēja noskaidrot jautājumus par dalību programmā, dalībnieku portālu
un partneru meklēšanu, kā arī par COST programmas sniegtajām iespējām.
30.oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās forums topošajiem zinātniekiem
“Excellent Science: How?”, kurā Nacionālā kontaktpunkta eksperti stāstīja par nepieciešamību
iesaistīties Eiropas Komisijas pētniecības programmās un kas jauniešiem ir jādara, lai uzsāktu
zinātnieka karjeru no izdevīgākajām pozīcijām.
1.novembrī tika rīkota informācijas diena un kontakbirža par aktualitātēm sociālajās un
humanitārajās zinātnēs lielākajā Eiropas Savienības pētījumu un inovāciju programmā
“Apvārsnis 2020”. Kontaktbiržā un informācijas dienā bija iespēja uzzināt par programmas
“Apvārsnis 2020” piedāvātajām iespējām sociālajās un humanitārajās zinātnēs un par
aktuālajiem konkursiem apakšprogrammā “Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska
un domājoša sabiedrība”. Bija iespēja iepazīties arī ar sociālo un humanitāro zinātņu
aktualitātēm programmā “Apvārsnis 2020” no projekta HUBIT, kā arī uzzināt svarīgākās
detaļas projektu rakstīšanā no Agnes Laines (Agne Laine, Igaunija), kura ir vadītāja
starptautiskajai projektu komandai CIVITTA Estonia. Informācijas dienā varēja iepazīties arī ar
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi sociālo un humanitāro zinātņu jomā Aleksandru
Mārtiņu Blūmu un uzzināt, kā veicies attiecīgās apakšprogrammas komitejas sēdē, kas notika
oktobra sākumā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē un ieteikumos, kā
veicināt jomas kopēju attīstību, kā arī iepazīties ar vēl neiepazītiem nozares pārstāvjiem un
neformālās sarunās uzzināt par nozares aktualitātēm.
5.novembrī tika rīkots informatīvs seminārs APP Agroresursu un ekonomikas institūtam
par programmas “Apvārsnis 2020” iespējām. Seminārā Rīgā ņēma dalību visas AREI

struktūrvienības- reģionos strādājošie zinātnieki piedalījās izmantojot videokonferenču
aprīkojumu. Seminārā tika pārrunāti programmas “Apvārsnis 2020” tehniskie un
administratīvie jautājumi, kā arī AREI iespējas piesaistīt finansējumu Marijas Sklodovskas-Kirī
vārdā nosauktās programmas ietvaros. Pēc semināra AREI iespējas tika pārrunātas ar institūta
vadību un panākta vienošanās par regulāru aktuālākās informācijas apmaiņu.
6.decembrī Nacionālais kontaktpunkts rīkoja praktiskas apmācībām par divu
pētniecības projektu īstenotājiem nozīmīgu tiešsaistes resursu izmantošanu: jauno 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
aizvietos 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 no
nākošā gada Apvārsnis 2020 uzsaukumu un partneru meklēšana un pieteikumu iesniegšana
notiks, izmantojot tikai jauno 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 Apvārsnis 2020 finansējuma piesaistei, un ir bez maksas pieejams visām Latvijas valsts
zinātniskajām institūcijām un augstskolām.
7.novembrī Rīgas Stradiņa Universitātes rīkotajās Zinātnes brokastīs NKP vecākā
eksperte Inga Šīrante interesentus iepazīstināja ar H2020 Participant Portal reģistrāciju un
iespējām tajā.
30.novembrī VIAA telpās rīkots informatīvais seminārs par 1.1.1.5. pasākumu un
Apvārsnis 2020 otrā līmeņa tīkla attīstības iespējām, kurā semināra apmeklētāji tika informēti
par aktuālajiem jautājumiem 1.1.1.5.pasākuma ieviešanā un sadarbības stiprināšanā starp
IZM, VIAA apvārsnis 2020 kontaktpunktu un pasākuma otrās kārtas dalībniekiem. Uz
pasākumā tika uzaicināts arī H2020 vecākais eksperts no Īrijas Ciaran Duffy, kurš dalījās ar
stāstījumu par Īrijas pieredzi par Apvārsnis 2020 otrā līmeņa kontaktpunkta tīklu.
30.-31.oktobrī Nacionālā kontaktpunkta eksperti piedalījās kvalifikācijas
paaugstināšanas mācībās “Prezentāciju un vizualizāciju veidošanas praktiskais treniņš jaunākais vizuālo naratīvu tendencēs”.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
Saskaņā ar veikto iepirkumu un noslēgto līgumu ar SIA CSE CEO tiek veikts izvērtējums
par Latvijas dalību programmā Apvārsnis 2020 tās vidusposmā.
Saskaņā ar veikto iepirkumu un noslēgto līgumu ar SIA UNISO Ir izveidota Programmas
Apvārsnis 2020 esošo un potenciālo projektu iesniedzēju un sadarbības partneru datubāze.
2018.gada IV ceturksnī VIAA saņemti 25 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 2018.gada 15. novembrī izskatīts 21 atbalsta pieteikums un
pieņemts atzinums par atbalsta piešķiršanu visiem atbalsta pretendentiem. 2018.gada IV
ceturksnī aģentūra, pamatojoties uz atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas atzinumu,
pieņēmusi lēmumus piešķirt atbalstu 21 projektam par kopējo summa 129 000 EUR. Lēmumu
par atbalsta pieteikumiem, kas aģentūrā iesniegti 2018.gada decembrī, tiks pieņemti
2019.gada I ceturksnī.
2018. gada 13. novembrī Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un
tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumus par trīs ERA-NET COFUND
atvērto projektu konkursos iesniegto un atbalstīto ar saimniecisku darbību nesaistītu
pētniecības projektu Latvijas partneru daļas finansēšanu 495 808,- euro apmērā (pētniecības

projekti: “Examining the synergistic effects of a cognitive control videogame and a homebased, self-administered non-invasive brain stimulation on alleviating depression”, akronīms
DiSCoVeR, “Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics”, akronīms
EXPLORE, “Microglial activation in Complement C4-stratified schizophrenic patients and in
mouse model of C4 overexpression”, akronīms MicroSchiz) no 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”. Atbalstīto pētniecības projektu
Latvijas partneriem nosūtīti uzaicinājumi pēc konsorcija līguma noslēgšanas uzsākt līguma
slēgšanas procesu ar VIAA par Latvijas partneru daļas finansēšanu un uzraudzību.
Turpinās 5 noslēgto līgumu ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem izpildes uzraudzība.

EURAXESS
10.oktobrī tika organizēta pirmā EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tikšanās, kuras laikā
tika organizēta videokonference ar Eiropas Komisiju un Igaunijas Zinātnes padomi kā
EURAXESS atbildīgo institūciju Igaunijā, kā arī tika organizētas pirmās apmācības EURAXESS
Latvija Kontaktpunktu pārstāvjiem par ārvalstu pētnieku ieceļošanas un uzturēšanās Latvijā
nosacījumiem.
30.novembrī EURAXESS sadarbības tīkls un tīkla pakalpojumi tika prezentēti projekta
“Pēcdoktorantūras
pētniecības
atbalsts”
finansējuma
saņēmējiem
(ārvalstu
pēcdoktorantiem).
Tika nodrošināta Latvijas pārstāvniecība EURAXESS sadarbības tīkla projekta “Open
EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an
innovative and open EURAXESS network” (turpmāk- EURAXESS TOP IV) atklāšanas pasākumā,
kā arī ir uzsākts darbs pie projekta aktivitātes “Augsta līmeņa pakalpojumu attīstīšana un
ieviešana atvērtās zinātnes un inovāciju laikmetā” īstenošanas.
Novembrī un decembrī tika organizēta EURAXESS Latvija Kontaktpunktu aptauja, tai
skaitā informācijas apkopošana par ārvalstu zinātnieku skaitu, kā arī tika organizēta ārvalstu
zinātnieku aptauja 2019.gada EURAXESS Latvija darba plāna sagatavošanai.
Tika turpināts darbs pie sadarbības tīkla ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām
paplašināšanas, sadarbības tīklā iesaistot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Tika pārskatīta un sagatavota aktuāla informācija www.euraxess.lv par ieceļošanas,
nodokļu un veselības aprūpes jautājumiem, kā arī izglītības dokumentu atzīšanu, kas mājas
lapā tiks publicēta 2019.gada 1.ceturksnī.
Decembrī, lai stiprinātu EURAXESS Latvija Kontaktpunktu administratīvo kapacitāti
2019.gadā, tika sagatavots projekta iesniegums finansējuma saņemšana EURAXESS TOP IV
projekta ietvaros.
Eiropas Komisijā tika iesniegts ziņojums par EURAXESS Latvija paveikto 2018.gadā.

Sagatavots 04.01.2019.

