Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2020.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. Pārsvarā visas konsultācijas tika sniegtas elektroniski un
tiešsaistes tikšanās laikā. Pārskata periodā ir notikuši arī vairāki informatīvie tiešsaistes
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
tiešsaistes semināri potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem.

Pārskata periodā tika organizēti un apmeklēti šādi pasākumi:
1.oktobrī dalība EIC WORKSHOP vebinārā par EIC Accelerator novērtēšanas sistēmu
programmā Apvārsnis Eiropa platformā WebEx. Seminārā bija plenārsēde un trīs interaktīvas
sesijas, kas vērstas uz EIC Accelerator novērtēšanas procesa praktisko īstenošanu: screening,
business coahing, remote/jury.
6.oktobrī dalība vebinārā “Discussion on the first draft work programme” platformā
GotoWebinar. Vebinārā tika apskatīta “Apvārsnis Eiropa” programmas 4. klastera struktūra un
provizoriskā programma. Apspriests laika grafiks un NKP loma “Apvārsnis Eiropa” programmas
realizācijā, kā arī aktuālie IKT attīstības virzieni kas iekļauti programmā.
7.oktobrī dalība vebinārā “The Sustainable Bioeconomy: Trends and Value Chain
Opportunities” Zoom platformā. Vebinārā sniegts ieskats par ES stratēģiju un iespējām
sadarboties Baltijas jūras reģionā. Kā arī par ilgtspējīgu bioekonomiku un gudras specializācijas
vērtību ķēdes kartēšanu Baltijas jūras reģionā.
13. un 14.oktobrī dalība tīkla projekta Net4Mobility+ pasākumā “Twinnings for New MSCA
NCP” Zoom platformā. Apmācību tematika: projektu pieteikumu pārskatīšana, praktiski
piemēri labiem un veiksmīgiem projektu pieteikumiem, analizējot katru sadaļu specifiski
(excellence, impact, implementation). Noslēgumā ekspertes, MSCA projektu pieteikumu
vērtētājas, ieteikumi, kā uzrakstīt veiksmīgu pieteikumu.
13. un 14.oktobrī dalība pasākumā “H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green
Deal Call” WebEx platformā. Pasākumā tika prezentētas Eiropas komisijas un dažādu valstu
Nacionālo kontaktpunktu prezentācijas par dažādām Zaļā kursa jeb Green Deal jomām.
15. un 16. oktobrī dalība Net4Mobility+ pasākumā “Online training on Consortium and
Partnership Agreements.” GoToMeeting platformā. Apmācību tēma: grantu un konsorciju
līgumi, atšķirības starp tiem, dažādi konsorciju līgumu labie piemēri, intelektuālā īpašuma

tiesību jautājumi līgumos, datu drošības un informācijas izplatīšanas aspekti, intelektuālā
īpašuma tiesību jautājumi Marijas Sklodovskas-Kirī programmas (MSCA) projektos.
16.oktobrī dalība konferencē “Tehnoloģijas Covid-19 risku mazināšanai veselības aprūpes un
augsta riska zonās ( VPP Covid-19 seku mazināšanai).
22.oktobrī dalība vebinārā ES 7. Ietvarprogrammas projekta READY (Resource Efficient cities
implementing ADvanced smart citY solutions) noslēguma konferencē. Microsoft Teams
platformā. Projekta partneri iepazīstināja ar READY ietvaros sasniegto Orhūsā (Dānija) un
Vokjesā (Zviedrijā), kur veikti virkne pasākumu esošā dzīvojamā fonda renovācijā gandrīz
nulles enerģijas ēku izveidei, iekļaujot arī viedās energosistēmas izveidi. Resurss enerģijas
ražošanai – atjaunojamie energoresursi. Kauņa (Lietuva) šajā projektā piedalījās kā novērotājpilsēta, kura praksē izmantos Skandināvijas pilsētās iegūtos praktiskos risinājums. Konferencē
piedalīties bija aicināti Skandināvijas, Baltijas valstu u.c. ES valstu enerģētikas jomas eksperti,
pašvaldību pārstāvji, kas interesējas par viedo pilsētu risinājumiem, un citi interesenti.
Konferences mērķis – informēt par projekta īstenošanas gaitā paveikto, rezultātu iespējamu
izmantošanu Horizon Europe gaidāmajos projektu konkursos, dažāda veida sadarbībai.
23. oktobrī dalība NKP tīklu projektu – C-Energy 2020 V2 (enerģētika), NCPs CaRE (klimata
politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas) un ETNA 2020 (transports) pārstāvjiem
organizētajā seminārā par klimata tematiku ZOOM platformā. Tika apskatīti svarīgākie ES
klimata politikas dokumenti un klimata tematika jaunās ES pētniecības programmas Apvārsnis
Eiropa 5. klasterī.
26. oktobrī dalība vebinārā “Managing A Life Project - How To Maneuver Both The Great
Flexibility And Strict Rules Of The Life Programme” ZOOM platformā par Apvārsnis Eiropa:
gaidāmās pētniecības un inovācijas programmas struktūru un kas tiks finansēts, kādas ir
galvenās izmaiņas veidnēs, galvenās atšķirības vērtēšanā, ziņošanā un finansēšanā.
27. un 28. oktobrī dalība RICH-2 pasākumā “TRIPLING” ZOOM platformā. Apmācību tēmas:
labu prezentāciju veidošana par RI citos pasākumos; prezentācijas par NCP organizāciju Fēru
salā, Spānijā, Izraēlā, Latvijā un Šveicē + prezentāciju novērtējumi.
28.oktobrī dalība vebinārā “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine,
maritime and inland water research, and the bioeconomy” WebEx platformā. Tika prezentēti
2020. gada konkursu novērtēšanas rezultāti, kā arī neatkarīgie novērotāji ziņoja par 2020.
gada konkursu gaitu.
29. oktobrī dalība vebinārā “5 Steps To Take When You've Received A Horizon 2020 Grant –
Expert Insights” ZOOM platformā. Vebinārā tika apskatītas tēmas, kā administrēt/konsultēt
Apvārsnis 2020 projektus finanšu aspektos, FAQ, iespējamās kļūdas, utt.
29. oktobrī dalība EIC FUND WORKSHOP WebEx platformā. Semināra mērķis bija iepazīstināt
ar EIC fonda tagadējo darbību, kā arī darbības analīzi kopš instrumenta dibināšanas. EIC fonda
stāvoklis, EIC fonda pārvaldes struktūra, EIC Fund Investīciju komitejas struktūra, EIC Fund
valdes struktūra, investīciju līguma procedūra, līdzinvestoru sindikācija, 3 veiksmes stāstu
prezentācija.
29. oktobrī dalība NCP academy pasākumā NCP2NCP: Sharing Working Good Practice And
Thinking About What We Would Need For Future?" Zoom platformā. Vebinārs par “Best

Practices Catalogue” pielietojamību. NCP academy ir izstrādājuši labo prakses piemēru
katalogs, kurā var smelties idejas kontaktpunkta darba uzlabošanai.
4.novembrī dalība pasākumā “Food Safety – What is the role of research and
innovation?” WebEx platformā. Par pētniecības un inovāciju lomu EK izvirzīto mērķu
sasniegšanā attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, pielāgošanos klimata pārmaiņām un
mājdzīvnieku tolerances uzlabošanu stresa, sausuma un plūdu gadījumā.
4.novembrī dalība “SiS.net network meeting and training.” Zoom platformā. Pasākumā tika
runāts par saprātīgu pētniecību un inovācijām (eng. RRI) ietvara programmā Apvārsnis Eiropa;
projekta Pro-Ethics galveno ideju pārskats (atvērta zinātne, ētika un līdzdalības prakse);
ieskats projektā “Balance” - dzimumu līdztiesības politika un perspektīvas pētniecība un
inovācijās. Noslēgumā ieskats “Science with and for Society” integrācijai Apvārsnis Eiropa
sadaļā “Reforming and Enhancing the European R&I system”.
5.novembrī dalība Net4Mobility+ pasākumā “Online training on Science Communication and
Public Engagement” Zoom platformā. Apmācību tēma: par informācijas izplatīšanu, zinātnes
komunikāciju un sabiedrības iesaisti Marijas Sklodovskas Kirī programmas (MSCA) individuālo
stipendiju un starptautisko pētniecības tīklu projektos, izprast atšķirības starp zinātnes
komunikāciju, rezultātu izplatīšanu un izmantošanu.
19. novembrī dalība NKP tīklu projekta ETNA 2020 (transports) un C-Energy 2020 V2
(enerģētika) vebinārā Cisco Webex platformā par moderēšanas metodēm tiešsaistē.
23. novembrī dalība vebinārā par Apvārsnis Eiropa partnerību Pāreja uz tīru enerģiju (Clean
Energy Transition) un Pilsētu pārmaiņu vadīšana (Driving Urban Transitions) prezentāciju
seminārā Cisco Webex platformā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Apvārsnis Eiropa
partnerības Pāreja uz tīru enerģiju Stratēģisko pētniecības un inovāciju programmu (SRIA) un
partnerības Pilsētu pārmaiņu vadīšana tematiskajām prioritātēm.
23. un 24. novembrī dalība SET-Plan 14. Tiešsaistes konferencē Cisco Webex platformā.
Konferencē tika apspriestas tēmas, kas saistītas ar SET-Plan pielāgošanu ES zaļajai
atveseļošanai – pētniecība un inovācija, kas kalpo konkurētspējīgai Eiropas tīro tehnoloģiju
nozarei, tīras enerģijas inovācijas ekosistēmas veicināšana: pāreja no pētniecības uz tirgu,
atjaunojamās enerģijas integrēšana elektroenerģijas sistēmā, ūdeņradis tīras degvielas un
izejvielu piegādes ķēdes izveidē, jūras vēja enerģijas un citu jūras atjaunojamo energoresursu
attīstība.
26.novembrī dalība ERC NCP Virtual meeting Module 4: Communication, Best Practices
sharing European Research Council Executive Agency. Sanāksmē tika pārskatītas Eiropas
Pētniecības padomes (eng. ERC) 2019.gada komunikācijas aktivitātes. Tika prezentēts labās
prakses piemērs – Grieķijas veiksmīgais vebinārs, kurš piesaistīja ap 4000 dalībnieku no visas
pasaules. Tāpat, bija ieskats aizvadītajā Bulgārijas kā Widening valsts un Eiropas pētniecības
padomes kopīgi rīkotā ERC informācijas diena. ERC nacionālie kontaktpunkti tika informēti par
jauniem video materiāliem (video pamācības, ERC classes), kuri turpmāk uzlabos
kontaktpunktu darbu. Noslēgumā bija interaktīva sesija, kurā kontaktpunktu pārstāvji dalījās
pieredzē ar ERC info dienu plānošanu, organizēšanu un saturu.

27.novembrī dalība pasākumā “Nutrients in EU Green Deal policies: from objectives to
actions” Zoom platformā. Vebinārs par aprites ekonomiku un bioloģiskajām sistēmām, to
pārvaldi un pārstrādi programmā Horizon Europe. Tika diskutēts par barības vielu nozīmīgumu
lauksaimniecībā, kā arī uzklausīta minerālmēslu rūpniecības reakcija uz barības vielu
ilgtspējības izaicinājumu. Pārrunāti organiskās mēslošanas līdzekļu un biostimulatoru
iedarbība uz pārtikas barības vielām.
3.decembrī dalība pasākumā “An introduction to Horizon Europe – Expert Insights” Zoom
platformā. Vebinārā tika apskatīti jautājumi par Horizon Europe programmas struktūru, par
to, kas, visticamāk, tiks finansēts, kādas ir galvenās izmaiņas priekšlikumu veidnēs, galvenās
atšķirības vērtēšanā, ziņošanā un finansēšanā.
4.decembrī dalība ERC NCP Virtual meeting Module 5: Communication, Best Practices sharing
ERC. Pasākumā apskatīti rezultāti un statistika par ERC uzsaukumiem: Advanced Grants AdG2020; Starting Grants StG-2020; Consolidator Grants CoG-2020; Synergy Grants SyG-2020;
Proof of Concept Grants PoC-2020. Aktuālākā informācija par izmaiņām ERC paneļos: Life
Sciences (LS); Physical Sciences and Engineering (PE) un Social Sciences and Humanities (SH).
7.decembrī dalība ERC Baltijas valstu Widening pasākuma organizēšanas sanāksmē Teams
platformā. Pasākumā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ERC Nacionālā kontaktpunkta ekspertes
kopā ar ERC pārstāvjiem pārrunāja ERC Baltijas pasākuma organizēšanas ideju, tēmu un
struktūru.
7.decembrī dalība Net4Mobility+ twinning session on MSCA NIGHT. 2020 gada NIGHT
projekta uzsaukuma rezultāti; rezultātu analīze, Spānijas atziņas, kas iegūtas no Eiropas
Zinātnieku nakts projektiem 2020 gadā, diskusija par aktuālākajiem jautājumiem (pieteikumu
sagatavošanas process, ietekmes izvērtēšana, riska izvērtēšana, izpratnes vairošanas
kampaņas, budžeta jautājumi, kontaktpunktu iesaiste, MSCA stipendiātu iesaiste.
9.decembrī dalība SIS.net. pasākumā “European Research Area for Research and Innovation”
of Horizon Europe. Eiropas pētniecības zonas (REA) aktualitātes, ieplānotais pētniecības,
inovāciju un darbības paplašināšanas (widening) jomā Apvārsnis Eiropa ietvara programmā.
Jautājumi & atbildes.
17.decembrī dalība ERC NCP Module 6: Vebinārs Webex Platformā, tas sastāvēja no divām
daļām. Pirmajā tika izrunāti atbilstības kritēriji Eiropas pētniecības padomes projektiem un
otrajā daļā notika aktīvas diskusijas, jautājumu sesijas ar praktisku piemēru piemērošanu.

Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
30.novembrī organizēts seminārs “Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem par aktualitātēm”
ZOOM platformā programmas Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem par aktualitātēm.
Vebinārā informēja par lomām un tiesībām organizācijā un projektā, līgumiem un to
grozījumiem, darba laika uzskaiti, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu. Tika veikta projekta
pieteikuma analīze - aktivitātes, uzdevumi un nodevumi un projekta pieteikuma budžeta
analīze pa izmaksu kategorijām (atalgojums, apakšlīgums, citas tiešās/netiešās izmaksas).

15.decembrī organizēts vebinārs par “Apvārsnis 2020 projektu rezultātu komunikāciju” ZOOM
platformā, kurā pieaicinātie pārstāvji no SIA WITBerry stāstīja par svarīgākajām niansēm
komunikācijas plānošanā un īstenošanā Apvārsnis 2020 un nākotnē Apvārsnis Eiropa
projektos. Tēmas:
•
•
•

Kā izveidot komunikācijas plānu projekta iesniegšanai;
Kā īstenot efektīvu komunikāciju, lai tā atbilstu 38. panta 1. punkta prasībām;
Kā īstenot projekta komunikāciju, kas sniegs jaunas perspektīvas Jūsu organizācijai.

16.decembrī organizēts pasākums “Reverse engineering of the Estonian ERA Chair ’miracle’”
Zoom platformā. Gatavoties Apvārsnis Eiropa Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšanas
(Widening) tematikai NKP organizē vebināru ar fokusu saprast Igaunijas pieredzi EraChair
projektu pieteikumu sekmībā. Vebināru vadīja Igaunijas konsultāciju kompānija Invent Baltic,
kas ir ieguldījusi savu artavu Igaunijas veiksmes stāsta radīšanā un nostiprināšanā.
18.decembrī organizēts vebinārs par Apvārsnis 2020 mazo un vidējo uzņēmumu konkursiem
ZOOM platformā. Vebinārā informēja par mazo un vidējo uzņēmumu instrumenta rezultātiem
no 2014. līdz 2020. gadam. Bija iespēja iegūt plašāku informāciju par Eiropas Inovāciju
Padomes akseleratora projektu konkursu intervijas procesu. Ar intervijas procesu iepazīstināja
eksperte no Latvijas, kura piedalās Eiropas Komisijas projektu vērtēšanas sesijās.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2020.gada 4.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.
4.ceturksnī Atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisijas sēdē pieņemts lēmums par atbalsta
piešķiršanu par 4 iesniegtajiem pieteikumiem par kopējo summu 30 000Eur.
2020. gada 4.ceturksnī turpinās 16 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites, kā arī ir veikti grozījumi jau
noslēgtajos līgumos un veikti maksājumi 199 546,52 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 4.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā. 5. un 6.novembrī sanāksme visiem EURAXESS ENO (Click meeting) par
nepieciešamību visu informāciju mājas lapā ievietot saskaņā ar jaunām prasībām (Accessibility
checker). Pārbaudīta un aktualizēta informācija un izlabotas saites EURAXESS Latvia nacionālā
portālā, kā arī portāls tika papildināts ar informāciju par banku pakalpojumiem Latvijā
(ievietota sadaļā Banking). Sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju tika papildināta un
izlabota informācija par BSA Euraxess mājas lapā. EURAXESS Facebook lapā regulāri
papildināta aktuālā informācija un audzis FB lapas sekotāju skaits. Iesniegta PAT (Performance
Assesment Tool) gada atskaite par EURAXESS Latvia darbības novērtēšanu.

Aktīvs darbs projektā EURAXESS TOP IV sniedzot kārtējās atskaites un piedaloties
sapulcēs. Kopā ar EURAXESS Estonia un Norvēģija tika apspriesta iespēja uzlabot
pašnovērtēšanas rīku, pašlaik tas darbojas testa režīmā.
4.decembrī rīkota Zoom sapulce visiem EURAXESS Latvia kontaktpunktiem, kur
piedalījās 12 cilvēki. Dalībnieki tika informēti par jaunumiem no Eiropas Komisijas un
turpmākiem plāniem, ka arī aicināti piedalīties HRS4R (Human Resources Strategy for
Researchers) ieviešanā. Ar dažiem no dalībniekiem bija sarunātas atsevišķas konsultācijas par
iespēju uzzināt vairāk par HRS4R ieviešanu izglītības/ pētniecības iestādē, ka arī apspriesta
iespēja ar RTU aicināt lektoru attālināti (Book the trainer).
10.decembrī sadarbība ar EURAXESS Nīderlandes ENO bija sagatavota informācija
priekš 9th EURAXESS4me Newsletter par EURAXESS Latvia, kurā tagad ir pieejamā šeit:
https://euraxess.ec.europa.eu/extranet/top-iv-newsletter/issue-9

Sagatavots 01.2021.

