Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2019.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 gan esošajiem, gan potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu
pieteicējiem un īstenotājiem. Pārskata periodā ir notikuši vairāki informatīvi pasākumi, kuros
ņemta dalība un iegūta aktuālākā informācija par ekspertu tematikām, kā arī aktīvi strādāts
pie ārvalstu kontaktu loka uzturēšanas un paplašināšanas. Tāpat arī rīkoti semināri
potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem gan Rīgā, gan reģionāli.
Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
8. oktobrī VIAA tika organizēta SC6 Programmkomitejas ekspertu darba grupas
tikšanās, kuras ietvaros Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Laura Bužinska

informēja sanākušos ekspertus par aktualitātēm apakšprogrammā “Eiropa mainīgā
pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība”.
21.oktobrī Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (LOSI) Nacionālais kontaktpunkts
sadarbībā ar LOSI organizēja informatīvo dienu “Intelektuālā īpašuma menedžments
programmas “Apvārsnis 2020” projektos”.
Informatīvās dienas dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē, ar kādiem intelektuālā
īpašuma tiesību jautājumiem ir saskārušies programmas “Apvārsnis 2020” Latvijas projektu
īstenotāji, un kas ir aktuāli Eiropas Komisijai (EK) un jāņem vērā, rakstot un īstenojot šos
projektus. Pasākumā piedalījās EK Intelektuālā īpašuma Palīdzības dienesta pārstāve Léa
Montesse, sniedzot prezentāciju par intelektuālā īpašuma tiesību definējumu un tā izpratni.
22. oktobris AC Hotel Riga viesnīcas konferenču zālē domnīca “PROVIDUS” sadarbībā ar
Latvijas Republikas Kultūras ministriju un UNHCR Reģionālo pārstāvniecību Ziemeļeiropā
rīkoja konferenci “Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas vadībā: kā īstenot
veiksmīgu integrācijas stratēģiju?”, kuras ietvaros Nacionālā kontaktpunkta stendā vecākā
eksperte Laura Bužinska informēja interesentus par atvērtajiem projektu konkursiem
apakšprogrammā “Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība”.
23. oktobris Latvijas Zinātņu akadēmijā tika organizēta LZP Humanitāro zinātņu
ekspertu tikšanās, kurā Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Laura Bužinska prezentēja
SHZ iespējas programmā “Apvārsnis 2020” un informēja par projektu konkursiem
apakšprogrammā “Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība”.
30. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēka savās telpās organizēja pasākumu “Tikšanās
bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”, kura ietvaros Nacionālā kontaktpunkta vecākā
eksperte Laura Bužinska stāstīja par topošo Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju
programmu “Apvārsnis Eiropa” periodā no 2021. līdz 2027. gadam, kura turpinās līdzšinējo
programmu “Apvārsnis 2020”. Dotajā brīdī tika paredzēts, ka topošās programmas ietvaros
pētniecībai un inovācijai novirzīs 100 miljardus eiro, kā arī programmā tiks iekļautas noteiktas
prasības attiecībā uz pētījumu rezultātu un datu publicēšanu un saglabāšanu.

31.oktobrī un 1.novembrī Latvijas zinātņu akadēmijā tika organizēts III Ekonomikas
Forums “Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi,
starptautiskā sadarbība” (III International Economic Forum “BUSINESS SUPPORT: critical
points, science-based solutions, international cooperation”). Tā ir viena no nozīmīgākajām
konferencēm Latvijā, kas kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes
apmaiņai un sadarbībai. Foruma mērķis bija sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību,

veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību traucējošo aspektu izzināšanai un
sniedzot zinātniski pamatotas rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai. Forumā, sadarbojoties
Latvijas un citu valstu uzņēmējiem un zinātniekiem, tika izvērtēti praktiski orientētu
pētījumu rezultāti, tika analizēta Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta vide, tās
priekšrocības, trūkumi un attīstības iespējas.
Forumā ar Nacionālā kontaktpunkta stendu piedalījās tā vecākie eksperti, kā arī
Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Marija Plotniece uzstājās ar prezentāciju par
programmu “Apvārsnis 2020”.
7. un 8. novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā tika rīkota konference "Towards
Horizon Europe Implementation in Latvia", kas tika veltīta nākamajai Eiropas Savienības (ES)
pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa. Konference pulcēja augsta līmeņa
profesionāļus, politikas veidotājus, zinātnisko institūciju vadītājus, zinātniekus un citus
interesentus. Pasākumu atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Izglītības un zinātnes
ministrijas vadība. Ar programmas “Apvārsnis Eiropa” konceptu iepazīstināja Eiropas Komisijas
ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). Konferences pirmajā
dienā tika diskutēts par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis
2020”. Savukārt otrajā konferences dienā klātesošie tika informēti par “Apvārsnis
Eiropa” aktualitātēm, tai skaitā par nosacījumiem projektu izstrādē un īstenošanā. Nacionālā
kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns uzstājās prezentāciju par Latvijas dalību programmā
“Apvārsnis 2020”.
15. novembrī Latvijas Universitātē tika rīkota informācijas diena par aktualitātēm
programmas “Apvārsnis 2020” atvērtajā projektu konkursā SHZ un apakšprogrammā "Eiropa
mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība" (SC6). Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte Laura Bužinska informēja par SC6 apakšprogrammas konkursiem, kuri atvērti no
5. novembra ar pieteikšanās termiņu līdz 2020. gada 12. martam. Tāpat arī klātesošie tika informēti
par EK izziņotajām aktualitātēm novembrī notikušajā Starptautiskajā kontaktbiržā. Pasākuma laikā
ar Bratislavas kontaktbiržā gūtajiem iespaidiem dalījās arī citi zinātnisko institūciju pārstāvji no
Latvijas, kā arī dalībniekiem bija iespēja savstarpēji iepazīties un apspriest jaunumus ar sociālo un
humanitāro zinātņu jomas pārstāvjiem un citiem SC6 interesentiem.

26.novembrī Eiropas Savienības mājā tika organizētas Eiropas Savienības (ES)
programmu informatīvās brokastis, kurās klātesošajiem bija iespēja apmainīties ar informāciju
par aktualitātēm ES finansētajās programmās un veicināt sadarbību ar citu programmu
kontaktpunktiem. Pasākuma ietvaros Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns
iepazīstināja klātesošos ar programmas “Apvārsnis 2020” kontaktpunkta darbību, ekspertu
sastāvu un kopējo Latvijas statistiku programmas ietvaros.
26. un 27.novembrī tika rīkots Nacionālo kontaktpunktu tīkla projekta RICH-2 Training
& Expert seminārs Rīgā, lai veicinātu starptautisko sadarbību programmas “Apvārsnis 2020”
pētniecības infrastruktūras jomā (tostarp e-infrastruktūras), un lai dalītos ar pieredzi un

paraugpraksi, kas varētu paaugstināt vispārējo atbalsta līmeni programmu pretendentiem,
ņemot vērā dalībnieku dažādību, kas veido pētniecības infrastruktūru sektoru.
16.decembrī Nacionālā kontaktpunkta eksperti devās izbraukumā uz Daugavpili, lai
vadītu semināru par programmām “Apvārsnis 2020” un Erasmus+. Tā ietvaros Nacionālā
kontaktpunkta vecākās ekspertes Laura Bužinska, Lāsma Brenča un Monta Baltā, kā arī
kontaktpunkta vadītājs Jānis Anāncs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras
Erasmus+ nodaļu pēc Daugavpils Universitātes attīstības prorektora Jāņa Kudiņa aicinājuma
stāstīja par programmu “Apvārsnis 2020” un Erasmus+ augstākās izglītības sadarbības
aktivitāšu iespējām un aktualitātēm potenciālajiem projektu pieteicējiem.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2019.gada 4. ceturksnī VIAA nav saņemti jauni atbalsta pieteikumi par programmas
„Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos
iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu.
4.ceturksnī Atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas sēdē pieņemts lēmums par atbalsta
piešķiršanu par 8 iepriekšējā ceturksnī iesniegtajiem pieteikumiem par kopējo summu
60 000Eur.
Noslēgts viens jauns līgums ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru
“Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier, NanoTENDO”.
Turpinās noslēgto līgumu ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem izpildes uzraudzība. Tika
izskatīti VIAA iesniegtie pārskati par projektu ieviešanu un veikta apmaksa 129 987,30EUR
apmērā, kā arī ir veikti vairāki grozījumi jau noslēgtajos līgumos.
2019.gada 4.ceturksnī turpinājās EURAXESS Latvija Kontaktpunktu kapacitātes
stiprināšanas pasākumi, piemēram, 3 EURAXESS Latvija kontaktpunktu pārstāvji 2019.gada
novembrī Bulgārijā piedalījās projekta TOP IV treneru mācībās par zinātnieku karjeras
attīstības jautājumiem, kā arī turpinājās darbs pie EURAXESS Latvija starptautiskās
atpazīstamības, iesaistoties EURAXESS sadarbības tīkla projekta TOP IV aktivitāšu īstenošanā Pētījuma (anketēšana/ intervijas) veikšana par EURAXESS nākotnes pakalpojumiem, datu
apkopošana, ziņojuma sagatavošana.
Sagatavots 06.01.2020.

