Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2020.gada jūlija līdz septembrim
Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai". Projekta
īstenošanas gaita atbilst iesniegtajam darba plānam. Pārskata periodā ir norisinājušies vairāki
tiešsaistes pasākumi, kuros eksperti ir papildinājuši zināšanas par savas nozares aktualitātēm
un tendencēm, kā arī specifiskākiem profesionālo jomu jautājumiem. Šādu tiešsaistes
pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir jaunu kontaktu dibināšana un jau esošo sadarbību
uzturēšana. Tāpat, tika organizēti informatīvi semināri potenciālajiem programmas “Apvārsnis
2020” projektu pieteicējiem. Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir snieguši gan klātienes, gan
attālinātas konsultācijas esošajiem un potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu
pieteicējiem un īstenotājiem.
Pārskata periodā organizēti un apmeklēti sekojoši pasākumi:
2.jūlijā dalība vebinārā "Usable packaging, one year of project work an update from the
partners". Projekta mērķis ir ražot novatoriskus, bioloģiski noārdāmus materiālus, kā izejvielu
izmantojot pārtikas rūpniecības blakusproduktus. (GoToWebinar platformā).
3.jūlijā dalība Lielbritānijas Marijas Sklodovksas-Kirī (MSCA) programmas Nacionālo
kontaktpunktu (NKP) ekspertu vebināru ciklā par 2020. gada atvērto individuālo stipendiju
konkursiem. Dalības nosacījumi, mobilitātes aspekts, praktiski ieteikumi projektu rakstīšanā.
(ZOOM platformā).Pieejams: https://www.ukro.ac.uk/about-ukro/ukro-event/%7B782f4f000bfa-49e9-9317-ef927fb1d90b%7D/134.
6.jūlijā dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) programmas kontaktpunktu tīkla
Net4mobility+ apmācībās "Gender in MSCA". Apmācību tēma saistīta ar dzimuma
jautājumiem, kas jāņem vērā MSCA konkursu projektu pieteikumos. (ZOOM platformā).
8.jūlijā dalība vebinārā “How can Europe remain at the forefront of innovation to the benefit
of patients with rare diseases?”. Informatīvais pasākums par tēmām, kas saistītas ar Apvārsnis
2020 projekta EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) aktualitātēm un
plānotajam darbībām. (ZOOM platformā).
7., 9., un 16.jūlijā dalība projekta C-Energy 2020 (enerģētika), NCPs CaRE (klimata politika,
vide, resursu efektivitāte un izejvielas) un ETNA 2020 (transports) organizētajā deviņu
tiešsaistes semināru ciklā “Virzība uz Horizon Europe”. 6.tēmas tika izskatītas jūnijā, bet 3
tēmas jūlijā:
1) 7.jūlijā – Partnerības programmā Apvārsnis Eiropa, baterijas un tīrā ūdeņraža
tehnoloģijas; (Cisco Webex platformā).
2) 9.jūlijā – Misija programmā Apvārsnis Eiropa, Pielāgošanās klimata pārmaiņām,
ieskaitot sociālo transformāciju; (Cisco Webex platformā).

3) 16.jūlijā – Partnerības programmā Apvārsnis Eiropa, partnerība pilsētu pārejas uz
ilgtspējīgu nākotni virzīšana. (ZOOM platformā).
Tiešsaistes semināru mērķis bija iepazīstināt trīs minēto NKP tīklu projektu pārstāvjus ar
aktuālo informāciju minētajās jomās ceļā uz jauno programmu Apvārsnis Eiropa.
9.jūlijā dalība BIOEASTsUP vebinārā “Exchange of good practices for bioeconomy value
chains.” 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.
9.jūlijā dalība Marijas Sklodovskas - Kirī (MSCA) programmas kontaktpunktu tīkla
Net4mobiliy+ vebinārā par Euraxess un MSCA sinerģiju. (ZOOM platformā). Pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=d-t9IJWYePU&feature=emb_logo.
10.jūlijā dalība Lielbritānijas Nacionālā kontaktpunkta tiešsaistes seminārā par Programmas
Apvārsnis 2020 “Zaļā kursa” projektu konkursiem, (ZOOM platformā).
21.jūlijā dalība GEN vebinārā “Packaging and Producer Cell Lines for Scalable Gene Therapy
Vector Production”. Aktuālie jautājumi saistīti ar Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa veselības
jomas tēmām, t.sk. Vēža misiju (Horizon Europe Cancer Mission).
9.augustā dalība tiešsaistes seminārā “Exchange of good practices for bioeconomy value
chains”. Pasākuma temati sasaistīti ar konkursiem bioekonomikas jomā, jaunākajiem
sasniegumiem un sociāli ekonomisko ietekmi. Sekmēt ES 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.
3.septembrī dalība tematiskajās diskusijās par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektā
plānotajām investīcijām. Politikas mērķis “Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas
ekonomiskās pārmaiņas”. (MS Team).
4.septembrī dalība ar prezentāciju Valsts kapitālsabiedrību P&A kopienas seminārā
“Ieteikumi P&A projektu sagatavošanā” , Latvijas valsts mežu telpās ar Ekonomikas ministrijas
pārstāvju līdzdalību.
8.septembrī dalība ar prezentāciju projekta “Safe Smart Food” organizētajā tiešsaistes
sanāksmē “Strengthen cluster cooperation amongst the partners (C2C)”. Projekts finansēts
Eiropas savienības COSME programmā un mērķis stiprināt sadarbību starp partneriem SC2
sektorā, izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanai.
10.septembrī dalība LIAA meistarklašu ciklā “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei”. Pirmā
meistarklase. Ievads zinātnisko start-up uzņēmumu pasaulē, īss ieskats pašreizējā ekosistēmā,
vairāku pasaules slavenu zinātnisko start-up stāsti, kā arī “Commercialization Reactor”
izveidoto start-up stāsti.
16.septembrī dalība info dienu vebinārā par iespējām EIC Pathfinder FET projektos (WebEx
platformā).
16.septembrī dalība vebinārā “The future of AI” (GotoWebinar)”. Vebinārs par mākslīgā
intelekta nākotni, kurā ar prezentāciju uzstājās Wouter Denayer (the CTO IBM) no Beļģijas.

Mākslīga intelekta tematika šobrīd ir ļoti aktuāla un tai ir atvēlēta arī viena no centrālajam
lomām Apvārsnis Eiropa programmas 4. klāsterī.
17.septembrī dalība LIAA meistarklašu ciklā “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei”. Otrā
meistarklase. Dažādās zinātnisko start-up uzņēmumu attīstības stadijas, attiecīgie mērķi un
izaicinājumi, finansējuma avoti katrai stadijai.
17.septembrī dalība NCP Academy organizētajā Nacionālo kontaktpunktu (NKP) apmācību
seminārā “The Horizon 2020 Green Deal, major elements & background for NCPs”. Ievads
galvenajos “Zaļās kursa” elementos: sākotnējais paziņojums un dažādi līdzšinējie
likumdošanas dokumenti, Apvārsnis 2020 “Zaļā kursa” projektu konkurss, tā pamatojums,
mērķi un tematiskās jomas. Apmācību seminārā mērķis – informēt ES dalībvalstu un asociēto
valstu NKP darbiniekus par ES “Zaļo kursu”, tā likumdošanas bāzi, projektu pieteikumu
konkursu. (ZOOM platformā).
22.-24.septembrī dalība dažādos Eiropas pētniecības un inovācijas dienu pasākumos, kas
veltīti “Eiropas Zaļais kurss” konkursam. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību visas jomās,
pievēršoties klimata krīzei, caur visām aktuālajām jomām kas to ietekmē. Pasākuma
programma https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme
23.septembrī dalība “European Research and Innovation Days 2020” ar īpašu uzsvaru uz
“Transition activities: paving the path to the EIC Accelerator”. Interaktīva diskusija/vebinārs
par jaunumiem. Sesijas mērķis bija iepazīstināt ar rezultātiem, kas saistīti ar EIC PIlot pāreju uz
inovācijas aktivitātēm, un pārrunāt nākotnes perspektīvas programmā Apvārsnis Eiropa.
24.septembrī dalība LIAA meistarklašu ciklā “Ceļvedis tava viedā biznesa izveidei”. Trešā
meistarklase. Kā kļūt par uzņēmēju zinātniskā start-up: uzņēmēja uzdevumi, paradigmas
izmaiņas, sadarbošanās ar dažādi domājošies cilvēkiem (zinātnieki, industrija, investori).
Paneļdiskusija ar pieredzējušiem zinātnisko start-up vadītājiem: viņu stāsti, sarunas ar
skatītājiem, jautājumi un atbildes.
24.septembrī dalība EUCOPE vebinārā “The EU and US Biotech Sector’s Response to COVID19”. Informatīvs pasākums par tēmām, kas saistītas ar Apvārsnis 2020 Veselības tematiku un
COVID19 aktualitātēm un plānotajam darbībām.
28.septembrī dalība ar prezentāciju SPRINGBOARD projekta kick-off sanāksmes vebinārā, NKP
vecākais eksperts Kaspars kalniņš prezentēja “Actualities of Widening Participation and
Spreading Excellence in Horizon Europe”
29.septembrī dalība MSCA konferencē, kas rīkota Vācijas prezidentūras ietvaros. Konferences
programma pieejama : https://www.msca2020.eu/
Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
23.jūlijā tika organizēts tiešsaistes vebinārs ZOOM platformā potenciālajiem programmas
Apvārsnis 2020 projektu pieteicējiem: uzņēmējiem, zinātnisko un valsts institūciju
pārstāvjiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām. Seminārā informēja par noslēdzošajiem
programmas Apvārsnis 2020 projektu konkursiem, kā arī bija iespēja iepazīties ar Apvārsnis
2020 veiksmes stāstiem un projektu rakstītāju pieredzi.
18.augustā tika organizēts vebinārs ZOOM “Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās
aktivitātes Individuālo stipendiju projektu konkurss 2020” par Apvārsnis 2020

apakšprogrammas Marijas Sklodovskas Kirī pasākumu (MSCA) atvērto projektu konkursu
Individual Fellowships (Individuālās stipendijas). Tiešsaistes seminārā projektu pieteicējus
informēja par Individuālo stipendiju pēdējo projektu konkursu programmā Apvārsnis 2020.
Dalībniekus iepazīstināja ar dalības nosacījumiem, kā arī sniedza praktisku informāciju par
projekta pieteikumu iesniegšanu portālā Funding&Tenders.
Augustā ir publicēts aplādes jeb podkāsta “Zinātnes zīmes” ieraksts “Projektu pieteikumu
sagatavošana”, kurā piedalījās Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vecākā
eksperte juridiskajos un finanšu jautājumos Inga Šīrante. Ierakstā klausītāji varēja noskaidrot,
kas jāņem vērā, lai sagatavotu labu projektu pieteikumu dažādiem projektu konkursiem Apvārsnis 2020, Apvārsnis Eiropa, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā un valsts
pētījumu programmā. Ierakstu var noklausīties tādās vietnēs kā Spotify, Podbean, Youtube,
Google Podcasts, Apple Podcasts.
Zinātnes zīmes ir Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju locekļu brīvprātīgi veidota
aplāde jeb podkāsts, kurš apvieno dažādu nozaru pētniekus ar mērķi izlikt ceļa zīmes
zinātniekiem, kopīgi meklējot atbildes uz mūsdienu zinātnes praktiskajiem izaicinājumiem.
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2020. gada 3. ceturksnī VIAA saņemti 7 jauni atbalsta pieteikumi par programmas
„Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos
iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu.
3.ceturksnī Atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas sēdē pieņemts lēmums par atbalsta
piešķiršanu par 7 iesniegtajiem pieteikumiem par kopējo summu 36 000Eur.
2020. gada 3.ceturksnī turpinās 15 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites, kā arī ir veikti grozījumi jau
noslēgtajos līgumos un veikti maksājumi 89 896,77 EUR apmērā.
Noslēgts viens jauns līgums ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneri Latvijas Universitāti “Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with
reduced flammability, MERF", kuru īstenošana tiks segta no ERAF līdzekļiem un izmaksāts
avanss 35 000,00 Eur apmērā.
2020.gada 3.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā. Paplašināts EURAXESS Latvia Kontaktpunktu tīkls un uzturēta EURAXESS Latvia
Facebook lapa.
Virtuāli apmeklētas EURAXESS Nacionālo organizāciju tikšanās; dalība projektā
“Atvērtais EURAXESS – Stiprināt pakalpojumu efektivitāti un optimizēšanu partneru kopējā
pakalpojumu tīklā EURAXESS.” Kopā ar darba grupu uzsākta jauna tiešsaistes pašvērtējuma
rīka (New Quality Assessment e-Tool) testēšana.
Sniegtas konsultācijas par EURAXESS pakalpojumiem un atjaunināta informācija
EURAXESS Latvia nacionālajā portālā.

Sagatavots 16.10.2020.

