Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2020.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 gan esošajiem, gan potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu
pieteicējiem un īstenotājiem. Tā kā periodā līdz 9.jūnijam valstī bija izsludināta ārkārtas
situācija, tad visas konsultācijas tika sniegtas elektroniski un online tikšanās laikā. Pārskata
periodā ir notikuši arī vairāki informatīvie online 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 online semināri potenciālajiem programmas
“Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem.
Pārskata periodā tika organizēti un ņemta dalība šādos pasākumos:
1.aprīlī ņemta dalība EK video konferencē (WebEx) Apvārsnis 2020 Finanšu un juridisko
jautājumu NKP ekspertiem. Konference bija par jautājumiem, kas skar COVID-19 situāciju
pasaulē, kā risināt šo situāciju projektos? Atbildes un jautājumi. FAQs on Corona virus have
been published on the Funding and Tender Portal at: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19
1.aprīlī ņemta dalība Apvārsnis 2020 “Baltic and North Sea Coordination and Support
Action: Strategic Orientation Workshop” (ZOOM). Kopīgas pētniecības un attīstības
programmas veidošana Baltijas jūrai programmas Apvārsnis ietvaros. BANOS SRIA vīzija,
stratēģiskie mērķi un politikas jautājumi kopā ar 11 BANOS CSA dalībvalstu ekspertiem.
Pētniecības plāni tiek veidoti laika periodam līdz 2030. gadam, ieviešanu plānojot Apvārsnis
Eiropa ietvarā.
6.aprīlī ņemta dalība Bio-based industries JU National Info Day (Čehija) (Webex). BBI
JU projektu rakstītāju pieredzes stāsti un jaunā uzsaukuma struktūra, iespējas, kā arī ziņojums
kā rakstīt labu pieteikumu.
9.aprīlī ņemta dalība LU Bibliotēkas organizētajā vebinārā “SciVal rīku lietošana pārskatu modulis” (MicrosoftTeam).
16.aprīlī organizēts tiešsaistes seminārs “Atvērtā zinātne. FAIR principi pētniecības datu
pārvaldībai. Eiropas atvērtās zinātnes mākonis – EOSC” (ZOOM). Semināra dalībniekiem bija
iespēja uzzināt par atvērtās zinātnes jēdzienu plašākā un šaurākā kontekstā, FAIR principu
pielietošanu datu pārvaldības procesā, Eiropas atvērtās zinātnes mākoni (EOSC), EOSC Nordic
projektu.

16.aprīlī organizēts tiešsaistes seminārs “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības
atvērtās zinātnes kontekstā” (ZOOM). Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par prasībām
pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa publikāciju un datu
nodrošināšanai atvērtā piekļuvē un kā tās izpildīt, rakstot pētījumu projektu pieteikumus un
iekļaujot Atvērtās zinātnes principus pētniecībā.
22.aprīlī ņemta dalība EK organizētā Apvārsnis 2020 BBI JU (Bio-based industries joint
undertaking) projektu konkursa virtuālajā info dienā (WebEx), kuras ietvaros bija iespēja
piedalīties un pašiem izveidot tīklošanās sesijas ar citiem dalībniekiem, uzaicinot tos uz
tiešsaistes sapulci. Septītais BBI JU projektu konkurss ir atvērts ar iespēju pieteikties 16
dažādiem tematiskajiem konkursiem ar iesniegšanas termiņu 2020. gada 3. septembrī.
Plānotais konkursu budžets ir 102 miljoni eiro.
22. aprīlī ņemta dalība EK un nacionālo kontaktpunktu tīkla projekta Access2EIC tīmekļa
tiešsaistē organizētajā Informācijas dienā European Innovation Council Pilot: EIC Pathfinder
and Accelerator 2020 calls, (Webex). Tās mērķis bija iepazīstināt dažādu nozaru NKP tīklu
projektu pārstāvjus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus ar EIC
pilotprogrammas darba programmu 2020. gadam (EIC Pilot Work Programme 2020) un EIC
organizētajiem projektu konkursiem (Nākotnes un jauno tehnoloģiju (FET) inovāciju
palaišanas bloks (FET Innovation Launchpad) un citiem EIC pilotprogrammas konkursiem).
23.aprīlī ņemta dalība EK organizētajā NKP Informācijas dienā (WebEx), H2020 Finanšu
un juridisko jautājumu ekspertiem attālināti jautājumi un atbildes par un ap COVID-19
situāciju pasaulē un projektu īstenošanas jautājumiem.
6.maijā Ņemta dalība un piedalīšanās ar prezentāciju Lietuvas NKP organizētajā
Apvārsnis 2020 pasākumā Info day „Bio-based Industries opportunities in the Horizon 2020
and Horizon Europe“ (WebEx). NKP vadītāja J. Ancāna referāts: “Horizon 2020 SC2 and BBI JU
participation trends from Latvia”.
7.maijā tika organizēta nacionālā informācijas diena Apvārsnis 2020 „Projektu

finansējuma iespējas Biorūpniecības kopuzņēmuma 2020. gada projektu
uzsaukumā"(„Bio-based Industries Joint Undertaking opportunities: 2020 call for
proposals“, BBI JU) (ZOOM). Pasākumā tēmas par 2020. gada BBI JU konkursiem, pieredzes
stāsti, kā arī padomi projektu rakstīšanā. Pasākumu vadīja NKP vadītājs J.Ancāns, kurš
piedalījās arī ar referātu. Kopumā pasākumā piedalījās 30 dalībnieki un ārvalstu lektori

no BBI JU, BIC un OECD. Dalībnieku vidū bija arī 6 uzņēmumi, t.sk. Latvijas Finieris un
LATRAP. Prezentācijas un pasākuma ieraksts 07.05.2020. pasākumam:
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/apvarsnis2020_semina
ri/ Semināra ieraksts: Youtube
8.maijā tika organizēts vebinārs “9 vienkārši soļi kā uzrakstīt veiksmīgu A2020
pieteikumu” (ZOOM). Seminārā dalībnieki tika iepazīstināti ar pamatprincipiem, kas jāņem
vērā, rakstot projektu pieteikumu, kā arī parādīts, kā strādāt ar Funding and tender portal
(projektu informācijas un iesniegšanas sistēmu). Papildus tika sniegtas atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem.
14.maijā ņemta dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) kontaktpunktu tīkla
Netformobiliy+ tīkla apmācībās "Transferable Skills Training on Efficient Communication"

(ZOOM), kuru ietvaros apgūta teorija par informācijas apmaiņu ar dažādu personību tipiem,
efektīvas komunikācijas prasmes un interaktīvi plānota informācijas nodošana mērķa grupām
dažādu MSCA pasākumu ietvaros.
18.maijā ņemta dalība "LIFE programmas Info dienā". Pasākuma ietvaros tiks sniegta
informācija par LIFE programmas mērķiem, sniegtajām iespējām, nosacījumiem un projektu
sagatavošanas procesu.
19.maijā ņemta dalība ERC tīkla vebinārā (Webex), kuras ietvaros NKP eksperti tika
iepazīstināti ar ERC konkursu gaitu un noslēgto konkursu statistiku un izmaiņām Covid-19
kontekstā.
19.maijā ņemta dalība VARAM organizētā pasākumā “Kā veidot sociālās kampaņas par
vides tēmām?” Mērķis var būt sabiedrības izglītošana, bet kā to vislabāk sasniegt, kā uzrunāt
un ieinteresēt sabiedrību, it īpaši, ja runa ir par vides tēmām. Tēmas sasaucas ar EK un
Apvārsnis prioritātēm zaļo tehnoloģiju atbalstam.
20.maijā ņemta dalība EK organizētajā Apvārsnis 2020 HELATH vebinārā “2nd special
call for Expressions of Interest (EoI) Innovative and rapid health-related approaches to
respond to COVID-19 and to deliver quick results for society for a higher level of preparedness
of health systems” par programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC1 izsludinātajiem
neplānotajiem Covid-19 konkursiem.
21.maijā ņemta dalība vebinārā “Introduction to BIEOEASTsUP activities” (ZOOM). Par
iespējām un BIOEASTsUP plāniem nākotnē, bioekonomikā H2020, SC 2 tematikā, kā arī par
plānoto Horizon Europe. (Apvārsnis 2020 CSA projekts, no Latvijas partneri ZM un LU).
Apvārsnis 2020 projekta BIOEAST iniciatīvas mērķis ir sekmēt ES-13 valstu darbību zinātnes
jomā, izmantojot savu potenciālu un ES piedāvātās iespējas, uzlabot zinātnes atziņu ieviešanu
un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu
bioekonomiku, izveidotu starp dalībvalstīm makroreģionālu tīklu, sekmētu labākās pieredzes
apmaiņu, veicinātu informētību par bioekonomikas priekšrocībām.
2.jūnijā ņemta dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) kontaktpunktu tīkla
Netformobiliy+ vebinārā "Webinar on Marie Skłodowska Curie Actions MSCA with specific
focus on Individual fellowships" (ZOOM) par atvērto Individuālo stipendiju konkursu un
dalības nosacījumiem.
4.jūnijā tika organizēts Apvārsnis 2020 seminārs Bulduru Dārzkopības vidusskolā par
iespējām dalībai Apvārsnis programmas dažādos finansēšanas instrumentos, ar uzsvaru uz
bioekonomiku, EK zaļo politiku un biotehnoloģijām.
10.jūnijā ņemta dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) kontaktpunktu tīkla
Netformobiliy+ vebinārā "N4M+ webinar on interactive elements in MSCA NCPs' webinars"
(ZOOM) par kontaktpunktu pieredzi un padomiem, veidojot vebinārus un apmācības par
MSCA konkursiem.
11.jūnijā NKP vecākā eksperte Inga Šīrante organizēja vebināru Apvārsnis 2020
esošajiem un potenciālajiem projektu īstenotājiem par dažādiem juridiskiem aspektiem
projektu īstenošanas laikā “Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem, par aktualitātēm.” (ZOOM).
Vebinārā programmas Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem bija iespēja uzzināt informāciju
par līgumu grozījumiem, apakšlīgumiem, projekta pieteikumu analīzi, projekta budžeta analīzi
un citiem būtiskiem jautājumiem.

15.jūnijā ņemta dalība IZM un LZP organizētajā vebinārā "Pētniecības komunikācija
politikas veidotājiem" (ZOOM).
15.jūnijā ņemta dalība vebinārā “Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central
and Eastern European Countries” (Zoom). Par ieinteresēto pušu partnerības un sadarbības
veidošanu bioekonomikas veicināšanai Centrālajā Eiropā un Austrumeiropā.
15.jūnijā ņemta dalība Apvārsnis 2020 BioEAST vebinārā “Developing multi-stakeholder
partnerships and co-creation for boosting the uptake of bioeconomy in CEE”. "IMI2 - Call 23:
Opportunities for SMEs”. (GoToWebinar) Apvārsnis 2020 projekta BIOEAST iniciatīvas mērķis
ir sekmēt ES-13 valstu darbību zinātnes jomā, izmantojot savu potenciālu un ES piedāvātās
iespējas, uzlabot zinātnes atziņu ieviešanu un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas
pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu bioekonomiku, izveidotu starp dalībvalstīm
makroreģionālu tīklu, sekmētu labākās pieredzes apmaiņu, veicinātu informētību par
bioekonomikas priekšrocībām. Par MVU iespējām piedalīties Apvārsnis 2020 IMI2 konkursos.
16.jūnijā ņemta dalība "IMI2 - Call 22 webinar: Restricted Call to maximise impact of
IMI2 JU objectives and scientific priorities" (GoToWebinar). Par Apvārsnis 2020, IMI2 jauno
uzsaukumu tēmām, sadarbības veicināšanai starp galvenajiem veselības aprūpes pētniecībā
iesaistītajiem dalībniekiem, izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanai.
17.jūnijā ņemta dalība Ket4Clean vebinārā “Biotech Innovation at the Heart of a Green
and Healthy Recovery for Europe”. EK Apvārnsis 2020 projekts KET4CleanProduction, kas
sadarbojas ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu, no 2018. gada janvāra līdz 2021. gada janvārim
uzņēmējiem piedāvā piedalīties mikrograntu konkursos. Galvenās pamattehnoloģijas (Key
Enabling Technologies, KET) ir pamatā daudzu produktu ražošanai.
17. un 18.jūnijā ņemta dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) kontaktpunktu tīkla
Netformobiliy+ apmācībās "Twinning" (ZOOM). NKP ekspertiem par to, kā tiek organizētas
konsultācijas, sniegts atbalsts un veidota sadarbība ar pētniekiem Fēru salās un Dānijas NKP.
18.jūnijā ņemta dalība GEN vebinārā “Looking toward the Future of Cell & Gene
Therapies (Health)”. Pasākuma galvenie mērķi ir sekmēt sinerģiju starp Eiropā pastāvošajiem
finansējuma instrumentiem pētniecībai veselības nozares biotehnoloģijas jomā.
25.jūnijā ņemta dalība ERA CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) Status vebinārā
2020.gada pārskats par Apvārsnis 2020 ERA-Net konkursiem līdz 2020. gadam. ERA CoBioTech
ir programmas Apvārsnis 2020 ERA-NET Cofund aktivitātes projekts pētniecības veicināšanai
biotehnoloģiju jomā. ERA CoBioTech projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējiem ERA-NET
projektiem. ERA CoBioTech galvenie mērķi ir sekmēt sinerģiju un veicināt pārrobežu zināšanu
apmaiņu, uzsvērt bioekonomikas priekšrocības sabiedrībai un uzturēt un nostiprināt Eiropas
pozīcijas biotehnoloģiju jomā.
30.jūnijā ņemta dalība vebinārā Real world data: Transforming the future of European
health. (Webcast) (https://sciencebusiness.net/events/real-world-data-transforming-futureeuropean-health). Aktuālie jautājumi saistīti ar Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa veselības
jomas tēmām, t.sk. Vēža misiju (Horizon Europe Cancer Mission). Kā arī par to kā Covid-19
pandēmija ietekmējusi veselības datu vākšanu un to nozīmību ne tikai veselības aprūpei, bet
arī pētniecībai un attīstībai un inovācijām.

30.jūnijā un 1.jūlijā ņemta dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) kontaktpunktu tīkla
Net4mobility+ apmācībās "Twinning" (ZOOM) NKP ekspertiem, apgūstot konsultēšanas un
darba organizācijas prasmes no pieredzējušiem NKP Austrijas ekspertiem.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2020. gada 2. ceturksnī VIAA saņemti 2 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 septembrī.
2020. gada 2.ceturksnī nav slēgti jauni līgumi, bet turpinās 14 noslēgto līgumu ar ERANET 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 218 357,88EUR apmērā, kā arī ir veikti grozījumi jau
noslēgtajos līgumos.
2020.gada 2.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā, t.sk., virtuāli apmeklēta EURAXESS Nacionālo organizāciju tikšanās; notikušas divas
Latvijas nacionālo EURAXESS Kontaktpunktu tikšanās. Atvērta EURAXESS Latvia “Facebook”
lapa. Ņemta dalība projektā “Atvērtais EURAXESS – Stiprināt pakalpojumu efektivitāti un
optimizēšanu partneru kopējā pakalpojumu tīklā EURAXESS”, izstrādājot vadlīnijas un rīcības
plānus EURAXESS centriem jaunu pakalpojumu ieviešanai. Sniegtas konsultācijas par
EURAXESS pakalpojumiem. Atjaunināta informācija EURAXESS Latvia nacionālajā portālā.
Sagatavots 17.07.2020.

