Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2020.gada janvāra līdz martam
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 organizēti un ņemta dalība šādos pasākumos:
16. janvārī BKUS telpās tika organizēts seminārs slimnīcas pediatriem par “Apvārsnis
2020” projektu konkursiem saistībā ar infekciju slimībām, kuru vadīja Nacionālā
kontaktpunkta (NKP) vadītājs Jānis Ancāns un NKP vecākā eksperte Lāsma Brenča. Seminārā
tika apskatītas iespējas piedalīties programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursos, kā arī
sīkāk apskatīti BHC-33 un BHC-35 projekti.
16. janvārī BKUS telpās tika organizēts seminārs ģenētisko slimību ārstiem/
speciālistiem par EJP RD projektu konkursu un iespējām gūt finansējumu reto slimību
starptautisko semināru organizēšanai, kuru vadītja NKP vadītājs Jānis Ancāns un NKP vecākā
eksperte Lāsma Brenča. Semināra laikā tika izskatīta arī pieteikšanās anketa un izrunāti
interesējošie jautājumi saistībā ar EJP RD konkursu.
22. janvārī Ventspils augstskolā kopā ar LIAA pārstāvjiem tika organizēts seminārs, kurā
NKP vecākie eksperti Inga Šīrante un Andris Freimanis pastāstīja par Nacionālā kontaktpunkta
darbības principiem un mērķiem, kā arī iepazīstināja ar aktuālajiem projektu konkursiem par
Ventspils augstskolu interesējošajām tēmām.
28. janvārī LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā tika organizēts informatīvais
seminārs “Apvārsnis 2020” atvērtajiem projektu konkursiem, kurā NKP vecākā eksperte Laura
Bužinska iepazīstināja ar aktuālajiem projektu konkursiem apakšprogrammā “Eiropa mainīgā
pasaulē- novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība” un SHZ domātajiem projektu
konkursiem un NKP vecākā eksperte Monta Baltā pastāstīja par aktualitātēm MSCA, SWAF un
ERC apakšprogrammās
30. janvārī NKP vecākā eksperte Marija Plotniece piedalījās ekspertu sarunās Latvijas
Bankā “No naudas “apgūšanas” uz gudru ieguldīšanu”, kurā tika pārrunāts par to, kā turpmāk
gudri ieguldīt, nevis tikai "apgūt" Eiropas Savienības līdzekļus, lai ilgtermiņā vairotu labklājību
Latvijā, t.sk. runāts par iespējām piesaistīt programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu.

30. - 31.janvārī NKP kā uzaicinātie pārstāvji piedalījās BIOR 10 gadu internacionālajā
zinātnes simpozijā “Science to Strenghten Sustainable and Safe Food Systems”, kas notika
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Divi dienu garumā notika vairākas lekcijas un darbnīcas par
drošas pārtikas apriti Latvijā un Eiropā. Tika prezentēti BIOR sasniegumi, pārrunāti pārtikas
drošības jautājumi (EFSA izpilddirektors Dr. Bernhard Url). Tika apspriestas iespējas, kā
stiprināt starptautiskās partnerības drošas pārtikas ražošanā un apritē u.c. ar pārtikas drošību
saistīti jautājumi.
4. februārī VIAA sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko Centru tika organizēts seminārs par
pieejamiem Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem uzņēmumiem un pētnieciskām
institūcijām, t.sk. arī par programmu “Apvārsnis 2020”. Pasākuma laikā varēja uzzināt jaunāko
informāciju par pieejamiem atbalsta instrumentiem inovatīviem projektiem. Pasākuma
dalībnieki varēja uzzināt arī par aktuāliem Zaļā kursa jautājumiem (Green deal).
14. februārī dalība LU Zinātņu mājā 78. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kurā tika
pārstāvēts programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālais kontaktpunkts. Ar stenda referātu par
Marijas Sklodovskas Kirī (MSCA) pasākumiem un augstākās izglītības iestāžu iespējām šajā
programmā uzstājās NKP eksperte Monta Baltā. Stenda referātā apkopota informācija par
aktīvākajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm MSCA programmas ietvaros, to dalības
rādītājiem un dalības nosacījumiem programmas projektos.
18. februārī tika organizēts seminārs EDI ar EDI projektu īstenotājiem, projektu
administratoriem un grāmatvedību, kuru vadīja NKP vecākā eksperte Ingas Šīrante un NKP
vecākais eksperts Andris Freimanis.
19. - 21. februārī Jaunajā Teikā semināra “RIGA TECHCHILL 2020” ietvaros tika
organizēts mazais seminārs par Accelerator, kurā uzstājās NKP vecākā eksperte Marija
Plotniece kopā ar Stefanu Ouaki no Briseles.
20. – 21. februārī VIAA tika organizēta divu dienu darbnīca par partneru meklēšanu
“Apvārsnis 2020” projektos, kuru vadīja NKP vecākie eksperti. Apmācībās tika stāstīts par
dažādiem veidiem, kā meklēt partnerus projektu konsorciju veidošanai, kā arī norisinājās
diskusija ar pieredzes stāstiem.
27. februārī Latvijas Universitātes Dabas mājā notika “Apvārsnis 2020” Nacionālā
kontaktpunkta sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) organizētā informatīvā diena par Marijas
Sklodovskas Kirī vārdā nosaukto Inovāciju un zinātnisko grupu apmaiņas grantu programmu
RISE. Pasākumā ieskatu programmas sniegtajās iespējās Latvijas zinātniskajam personālam
sniedza Nacionālā kontaktpunkta vecākās ekspertes Inga Šīrante un Monta Baltā un LU
pētniece Dr. Ilona Baumane-Vītoliņa dalījās savā pieredzē par diviem finansētiem

RISE projektiem. Pasākuma dalībniekus informēja par programmas struktūru, dalības
nosacījumiem, tehniskajiem un administratīvajiem jautājumiem, kā arī partneru
meklēšanas iespējām.
NKP eksperti ir piedalījušies arī vairākās mācībās:
21. janvāris dalība “Workshop to contribute to the study "Equity Investment in europe:
Mind the Gap"”, 21. janvārī, Brisele. Tika runāts par to, kā pareizi veidot finanšu instrumentu
atbalstu Eiropā. Copenhagen Economic prezentēja sava pētījuma melnrakstu. Pētījuma mērķis
ir noteikt investīciju nepilnības kapitāla finansēšanā ar ES-28 un izprast to iemeslus. Tas
nākotnē palīdzēs efektīvāk un lietderīgāk novērst šīs nepilnības.
21. - 22.janvāris dalība apmācībās Briselē Widenet tīkla ietvaros par Widening
programmā sniegto projektu pieteikumu pirmreizējo pārbaudi pirms iesniegšanas.

12. februārī, Prāgā dalība tīkla projekta “RICH-2 Proposal check” darbnīcā. Pasākuma
mērķis bija izvērtēt pieteikumus un palīdzēt iesniedzējiem sagatavoties uzsaukumam. NKP
vecākā eksperte Marija Plotniece bija viena no ekspertiem, kura vērtēja projektus.
25. februārī, Briselē dalība “Workshop to contribute to the study “Equity Investment in
europe: Mind the Gap””. Otrā pasākuma daļa. Copenhagen Economic prezentēja savu atskaiti
un NKP vecākā eksperte Marija Plotniece kopā ar citiem ekspertiem sniedza savus komentārus
par esošam nepilnībām veiktajā pētījumā.
2. martā, NKP vecākie eksperti piedalījās LNB “uz:RUNA Publiskas uzstāšanās”
praktiskajā konferencē. Konference notika divās daļās. Pirmajā daļā publiskās runas praktiķi
sniedza ieskatu, kas ar mums notiek uzstāšanās laikā un kā izveidot pēc iespējas efektīvāku
uzstāšanos. Otrajā daļā notika meistarklases, kurās mazākā cilvēku grupā dalībniekiem bija
iespēja trenēties un dziļāk izzināt kādu no publiskās runas aspektiem.
3. – 5.martā dalība tīkla projekta Net4mobility+ tīkla apmācībās par MSCA projektu
īstenošanas laikā biežāk pieļautajām kļūdām, MSCA projektu konkursu kopējo statistiku. NKP
vecākā eksperte Monta Baltā uzstājās un piedalījās MSCA NCP forumā, kurā tika apspriesti
tīkla izstrādātie materiāli, to pielietojums un iespējamie uzlabojumi.
Sakarā ar to, ka 12.martā valstī izsludināta ārkārtas situācija COVID-19 dēļ, pēc šī
datuma netiek organizēti klātienes pasākumi, kā arī netiek sniegtas klātienes konsultācijas.
Tika atcelti arī vairāki NKP plānotie organizētie pasākumi, kā arī atceltas dalības vairākos
plānotajos klātienes pasākumos. Tā vietā visa darbība tiek pārcelta attālināti, un visas
konsultācijas arī tiek sniegtas attālināti. Aktīvi tiek ņemta dalība dažādos vebināros un
ieplānotie semināri un apmācības tiks organizētas ZOOM aprīlī un maijā.
.
Dalība vebināros:
25. martā dalība vebinārā – “L&F Basics in H2020 and HEU” (jauna struktūra, kā arī
galvenās gaidāmās izmaiņas starp programmu “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”). Un
vebinārs “Introducing the Horizon Dashboard” (vispārējs pārskats par statistikas datiem un
programmas Horizon vadības paneļa izmantošanu).
31.martā Dalība BANOS CSA Strategic Orientation Workshop vebinārā, kura galvenais
mērķis ir vienoties par turpmākās Baltijas un Ziemeļjūras stratēģiskās pētniecības un inovācijas
programmas (BANOS SRIA) saturu. Vebinārā piedalījās 80 dalībnieki, kas pārstāv zinātnes,
politikas, un finansēšanas nozares.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2020. gada 1. ceturksnī VIAA saņemti 4 jauni 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 sēde par atbalsta piešķiršanu plānota 2020. gada aprīlī.
Iesniegtie pieteikumi ir par kopējo summu 30 000Eur.
2020. gada 1.ceturksnī noslēgti divi jauni līgumi ar Latvijas Universitāti “Microglial
activation in Complement C4-stratified schizophrenic patients and in a mouse model of C4
overexpression, akronīms MicroShiz” un Rīgas Stradiņa universitāti “Nanoparticle Transfer
Through Endothelial Barrier, akronīms NanoTENDO" un izmaksāti avansi 58482,00 EUR
apmērā.
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 23 467,35EUR
apmērā, kā arī ir veikti vairāki grozījumi jau noslēgtajos līgumos.
2020.gada 1.ceturksnī turpinājās EURAXESS Latvija Kontaktpunktu kapacitātes
stiprināšanas pasākumi, piemēram, 2020. gada 1. ceturksnī izstrādāts un Eiropas Komisijai
iesniegts 2020. gada darba plāns; turpināta veiksmīga EURAXESS Latvia dalība EURAXESS
sadarbības tīkla projekta “Atvērtais EURAXESS – Stiprināt pakalpojumu efektivitāti un
optimizēšanu partneru kopējā pakalpojumu tīklā EURAXESS”, turpmāk – EURAXESS TOP IV,
īstenošanā, izstrādājot vadlīnijas EURAXESS centriem dažādu pakalpojumu sniegšanai.
Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti uzsākts antropoloģisks pētījums par Latvijā strādājošu
ārvalstu zinātnieku vajadzībām. EURAXESS Latvia nacionālajā portālā atjauninātas 16 lapas,
tostarp – sākumlapa, salabotas nestrādājošās saites, kā arī aktualizēta informācija par
pētnieku klasifikāciju un Eiropas Komisijas iniciatīvām saistībā ar Covid-19 krīzi.
Sagatavots 07.04.2020.

