Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2021.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 notis atbilstoši plānam, un ņemot vērā situāciju valstī darbs pamatā tiek
organizēts attālināti. Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir aktīvi snieguši konsultācijas gan
esošajiem, gan potenciālajiem programmas Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa projektu
pieteicējiem un īstenotājiem. Pārsvarā visas konsultācijas tika sniegtas elektroniski, telefoniski
un tiešsaistes tikšanās laikā. Pārskata periodā ir notikuši 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, rīkoti
tiešsaistes semināri potenciālajiem programmas Apvārsnis Eiropa projektu pieteicējiem un
Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem.
Lielākais notikums šajā posmā ir jaunās Eiropas pētniecības un inovāciju programmas
Apvārsnis Eiropa atklāšana. Jauna programma vienmēr ienes daudz jauninājumus, tāpēc gan
šajā pārskata periodā, gan nākošajos pārskata periodos norisināsies aktīvs darbs pie
konsultēšanas par programmu Apvārsnis Eiropa, atvērtajiem un plānotajiem konkursiem un
citiem ar programmu saistītiem jautājumiem. Plānoti arī vairāki informatīvie pasākumi gan
par programmu Apvārsnis Eiropa, gan par konkrētiem konkursiem atbilstošajās Apvārsnis
Eiropa tematikās.
Programma Apvārsnis Eiropa ir lielākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju
atbalsta programma, kuras ietvaros 7 gadu laikā no 2021. gada līdz 2027. gadam būs pieejams
EK finansējums 95,5 miljardu eiro apmērā. Programma Apvārsnis Eiropa ir sadalīta 3 pīlāros.
1.Pīlārs Zinātnes izcilība – Savienības zinātniskās bāzes izcilības nostiprināšana un
paplašināšana;
2.Pīlārs Globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja – ES politikas un
ilgtspējīgas attīstības mērķu, esošo galveno tehnoloģiju un risinājumu veicināšana;
3.pīlārs Inovatīva Eiropa – stimulē radošus, tirgu radošus atklājumus un ekosistēmas,
kas veicina inovāciju.
Papildus programma ietver dažādas horizontālās aktivitātes, kas ietveras Dalības
paplašināšanas (Widening) un Eiropas pētniecības telpas (ERA) stiprināšanas sadaļā.

Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
12.-13.janvārī dalība tīkla projekta Net4Mobility+ pasākumā Twinning “Legal &
Financial Aspects of MSCA’ and ’MSCA for the private sector” ZOOM platformā. Vispārīgs

ievads juridiskos un finanšu jautājumos Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēs (MSCA). Izskatīti
trīs piemēri no IF un ITN projektiem, kā arī COFOUND labā prakse finanšu plānošanā un sadalē.
Politikas priekšvēsture: kāpēc privātais sektors ir svarīgs MSCA? Kā uzrunāt privāto sektoru?
(Šveices piemērs). Aktivitāte veidojot mindmap, lai izstrādātu privātā sektora stratēģijas
dažādām valstīm. Noslēgumā IF dalībnieka pieredze dodoties projekta ietvaros uz privāto
sektoru.
15. janvārī dalība 1. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. Šajā semināru sērijā savā līdzšinējā
pieredzē dalījās ERA-Net projektu koordinatori, dažādu valstu pētniecības un inovācijas
programmu enerģētikas jomā vadītāji, informējot par veiksmīgām aktivitātēm, formātiem un
instrumentiem konkrētu projektu īstenošanai. Seminārs veidots ar iespēju skatītājiem
iesaistīties dialogos ar referentiem, uzdodot jautājumus. Semināru mērķis – palīdzēt
iesaistītajām pusēm sagatavoties dalībai vienā no Apvārsnis Eiropa partnerībām Pārejai uz tīru
enerģiju. 1. seminārā par savu pieredzi un paveikto stāstīja ERA-Net ACT (CO2 uztveršana,
izmantošana un uzglabāšana (CCUS)) koordinatore Ragnhild Rønneberg (Norvēģija) un
dalībnieki Gerdi Breembroek (Nīderlande) un Gunter Siddiqi (Šveice).
19.janvārī dalība pasākumā “Horizon Europe: Partnership schemes and the new
initiatives”. Eiropas partnerības apvieno Eiropas Komisiju un privātos un/vai publiskos
partnerus, lai risinātu dažas no aktuālākajām problēmām Eiropā, izmantojot saskaņotas
pētniecības un inovācijas iniciatīvas. Tas ir viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa
ieviešanas rīkiem, un ievērojami veicina ES politisko prioritāšu sasniegšanu. Apvienojot
privātos un publiskos partnerus, Eiropas partnerības palīdz izvairīties no ieguldījumu
dublēšanās un palīdz samazināt pētniecības un inovācijas ainavas sadrumstalotību ES.
20.janvārī dalība tīkla projekta SiS.net3 “Virtual Twinning Activity” Sis.net pasākumā
platformā MS Teams. Tika prezentēta Science with and for society (SwafS) loma un izmaiņas
jaunajā ietvara programmā Apvārsnis Eiropa, prezentēts Somijas labās prakses piemērs un
savstarpēji pārrunātas SwafS NKP aktualitātes un nākotnes plāni.
21.janvārī dalība “Webinar on Digital Europe Programme” platformā ZOOM. Vebināra
pirmajā daļā informēja par programmas Digitālās Eiropa struktūru, pieejamiem finanšu
instrumentiem, kā arī sinerģijām ar citām programmām, tostarp Apvārsnis Eiropa. Otrajā
vebināra daļā bija ekspertu paneļdiskusija par programmas Digitālā Eiropa ieviešanu.
22.janvārī dalība 2. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 2. seminārā prezentācijas sniedza un
diskusijās iesaistījās pārstāvji no Kopējās programmēšanas iniciatīvas Urbānā Eiropa (JPI UE)
Hans-Günther Schwarz (Austrija) un Susanne Meyer (Austrija). Tika sniegta informācija, kas
palīdz sagatavoties Apvārsnis Eiropa partnerībai Pilsētu pārmaiņu vadīšana.
29.janvārī dalība 3. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 3. seminārā informāciju par ERA-Net
GEOTHERMICA sniedza projekta koordinators Guðni A. Johanesson (Islande) – vispārēja
informācija par projektu, Hjalti Páll Ingólfsson (Islande) – ERA-Net GEOTHERMICA

organizatoriskie jautājumi, Gerdi Breembroek (Nīderlande) – ERA-Net GEOTHERMICA īstenoto
projektu uzraudzība un projektu savstarpējā mijiedarbība.
2.februārī dalība programmas Apvārsnis Eiropa atklāšanas pasākumā “Launch of
Horizon Europe” platformā YouTube. Vebinārs tika veltīts programmas “Apvārsnis Eiropa”
atklāšanai, tika apskatītas programmas aktualitātes, progress un esošā situācija. Pasākumu
atklāja Eiropas Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Mariya
Gabriel un Portugāles zinātnes, tehnoloģijas un augstākās izglītības ministrs Manuel Heitor
(Portugāles prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 01.01.2021-30.06.2021). Tika akcentēti
programmas Apvārsnis Eiropa mērķi – veicināt videi nekaitīgu un digitālu ekonomikas pāreju
saistībā ar ilgtspējīgu atveseļošanos, izmantojot atjaunoto Eiropas Pētniecības telpu un
efektīvi palielinot valsts un privātos ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Eiropas Komisijas
(EK) mērķis ir līdz 2030. gadam ieguldīt pētniecībā un attīstībā 3% no iekšzemes kopprodukta
(kopā valsts un privātie ieguldījumi). Pasākumā tika dots ieskats programmas Apvārsnis Eiropa
struktūrā, sniegta informācija par tās īstenošanu.
10.februārī dalība Access2EIC tīmekļa seminārā “Seal of Excellence community for
NCPs” platformā MSTeams. Vebināra mērķis bija sniegt valstu kontaktpunktiem praktisku
informāciju par to, kā izmantot e-pitching sesijas klientu labā.
11.februārī dalība EMDESK GmbH organizētajā vebinārā “Quick guide for planning your
Horizon Europe applications – Expert Insights” (Īsa rokasgrāmata programmas Apvārsnis
Eiropa projektu pieteikumu plānošanai – ekspertu ieskats) platformā ZOOM. Vebinārā tika
sniegta informācija par projektu pieteikumu sagatavošanu Apvārsnis Eiropa programmas
konkursos – kādas formas jāaizpilda, kā plānot darbus veiksmīga pieteikuma gatavošanai, kā
novērtēt nepieciešamos resursus pieteikuma izstrādes posmam, kādas ir galvenās ar projektu
sagatavošanu saistītās grūtības (partneru meklēšana, datu vākšana, izvērtēt laika resursus, un
veidot atbalsta rīkus utml.).
12. februārī dalība 4. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 4. semināra tēma Viedās
energosistēmas. Seminārā prezentācijas sniedza un diskusijās iesaistījās pārstāvji no ERA-Net
Viedās energosistēmas Michael Hübner (Austrija), Michele De Nigris (Itālija), Anti Silvast un
Fredrik Lundström (Zviedrija), Ludwig Karg un Julia Chenut (Vācija), Jatta Jussila (Somija).
19. februārī dalība 5. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 5. semināra tēma Okeāna enerģija
(projekts OCEANERA-NET COFUND). Seminārā prezentācijas sniedza, diskusijās iesaistījās un
atbildes uz skatītāju jautājumiem sniedza projekta koordinatore Karen Fraser (Scottish
Enterprise, Skotija, Lielbritānija), Patricia Comiskey (Īrijas ilgtspējīgas enerģijas pārvaldes
programmas vadītāja, Īrija) un Ocean Energy Europe – Eiropas lielākā profesionāļu tīkla (ap
120 organizācijām) pārstāve Lotta Pirttimaa.
22. – 23.februarī dalība konferencē “Pētniecība un inovācija atveseļošanās procesā: ko
var nodrošināt programma Apvārsnis Eiropa?” platformā MSTeams. Pasākumā tika runāts par
to, kā tiks ieviesta programma Apvārsnis Eiropa, vai programma nodrošinās spēcīgāku

sasaistes izveidi starp fundamentālo zinātni un tirgus konkurētspēju, rūpniecībai definētu
pārliecinošu vērtību piedāvājumu un aktīvi iesaistītiem iedzīvotājiem? Kā Eiropas Zaļā
vienošanās tiks iestrādāta visos Apvārsnis Eiropa struktūras un darbības aspektos? Vai uz
misiju orientētas pieejas iedvesmos dziļas pārmaiņas zinātnes un tehnoloģiju attīstībā?
Pasākumā tika organizētas vairākas plenārsesijas, piem. DeepTech, tīra vide, aprites
ekonomika, kā uzņēmumiem izdzīvot pandēmijās laikā un citas.
26.februārī dalība 6. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 6. semināra tēma ERA-Net
Bioenergy/BESTF3. Seminārā prezentācijas sniedza, diskusijās iesaistījās un atbildes uz
skatītāju jautājumiem sniedza ERA-Net Bioenergy pārstāvji Kees Kwant un René Wismeijer
(Nīderlande) un Birger Kerckow (FNR, Vācija).
26.februārī dalība seminārā "Apvārsnis 2020 prasības un to izpilde zinātnisko rezultātu
Open Access publiskošanas kontekstā". Semināra dalībnieki izzināja jautājumus par
programmas “Apvārsnis 2020” prasībām publikāciju un datu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē,
kā arī par iespējām tās izpildīt, par OpenAIRE pakalpojumiem pētniekiem, zinātnes
koordinēšanas un administrēšanas darbiniekiem. Tīmekļsemināru organizēja: Latvijas
Universitāte, LU Bibliotēka, OpenAIRE NAPD platformā Youtube.
4.martā dalība Apvārsnis 2020 projekta ERA-LEARN (https://www.eralearn.eu/partnerships-in-a-nutshell/european-partnerships/candidates) vebinārā “Preparing
cofunded European Partnerships”. Pasākuma tēma - sagatavošanas dalībai Eiropas
partnerībās. Eiropas partnerības apvieno Eiropas Komisiju un privātos un/vai publiskos
partnerus, lai risinātu dažas no Eiropas aktuālākajām problēmām, izmantojot saskaņotas
pētniecības un inovācijas iniciatīvas. Tas ir viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa
ieviešanas rīkiem, un ievērojami veicina ES politisko prioritāšu sasniegšanu. Partnerības
Content: Strategic coordinating process Governance, Financial management; Co-funded calls;
Other activities( pieejamas prezentācijas)(apmeklēja ap 500 cilv.)
9.-11.martā dalība Eurostat konferencē “CONFERENCE ON NEW TECHNIQUES AND
TECHNOLOGIES FOR STATISTICS” (NTTS2021). The New Techniques and Technologies for
Statistics (NTTS) ir starptautiska divgadu zinātnisko konferenču sērija, ko organizē Eurostat,
par jauniem oficiālās statistikas paņēmieniem un metodēm un jauno tehnoloģiju ietekmi uz
statistikas vākšanas, sagatavošanas un izplatīšanas sistēmām. Konferences mērķis ir gan ļaut
oficiālajā statistikā prezentēt pašreiz notiekošo pētniecības un inovācijas projektu rezultātus,
gan stimulēt un atvieglot jaunu novatorisku projektu sagatavošanu (veicinot viedokļu apmaiņu
un sadarbību starp pētniekiem, tostarp iespējamo pētniecības konsorciju izveidi) ar mērķi
uzlabot oficiālās statistikas kvalitāti un lietderību. Konference pulcē akadēmiķus, statistikas
speciālistus un datu lietotājus, lai apspriestu, veidotu tīklus un apmainītos ar idejām.
11.martā dalība Bridge2Horizon vebinārā “Introducing Gender Issues and the Gender
Equality Plan in Horizon Europe” (Iepazīstināšana ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un
dzimumu līdztiesības plānu programmā "Apvārsnis Eiropa”) platformā MSTeams. Vebinārā EK
informē par dzimumu līdztiesības plānu un dzimumu līdztiesības politiku ietvara programmā

Apvārsnis Eiropa, galveno uzmanību pievēršot jauniem elementiem programmā Apvārsnis
Eiropa, piemēram, prasībai, lai valsts iestādēm būtu dzimumu līdztiesības plāns, vai dzimumu
līdztiesības aspekta integrēšanai visā programmā.
16.martā dalība EMDESK GmbH organizētajā vebinārā “Create your Horizon Europe
project budget in 6 steps – Expert Insights.” (Izveidojiet savu Apvārsnis Eiropa projekta budžetu
6 soļos - ekspertu ieskats) platformā MSTeams. Vebināra laikā tika iegūtās zināšanas par to,
kā sastādīt budžetu priekš programmas Apvārsnis Eiropa projektiem. Tika apskatīti šādi
aspekti: kādas izmaksas ir attiecināmas uz ES finansējumu, ko nozīmē budžeta kategorijas,
kādu informāciju koordinators pieprasīs un uz ko vajadzētu pievērst uzmanību kā
koordinatoram, kādas ir nepilnības, cik liela ir elastība, kad projektu apstiprina finansējumam
no ES u.c.
17.martā dalība Eesti Teadusagentuur vebinārā “I Pillar of Horizon Europe: ERC, MSCA,
and Research Infrastructures” platformā Clickmeeting. Iepazīšanās ar izmaiņām Marijas
Sklodovskas Kirī vārdā nosauktajās aktivitātēs, Eiropas Pētniecības padomē un Pētniecības
infrastruktūrās ietvara programmā Apvārsnis Eiropa.
18. un 19. martā dalība pasākumos, kas veltīti zinātnes un inovāciju pamatprogrammas
Apvārsnis Eiropa jaunās Eiropas Inovāciju padomes (EIC) oficiālajai atklāšanai platformā
Youtube. Tā ir vērienīgākā inovāciju iniciatīva, ko Eiropa ir uzņēmusies, un tās budžets laika
posmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 10 miljardi eiro.
18. martā bija iespējams noklausīties valstu vadītāju un ES institūciju uzrunas, kā arī
notika īsas īpašas sesijas par Eiropas Inovāciju padomes (EIC) ieguldījumu Eiropas ekonomikas
atveseļošanā.
19. martā bija projektu pieteicēju diena, kuras laikā tika sniegta konkrēta informācija
par to, kā darbojas Eiropas Inovāciju padomes (EIC), kā pieteikties šim finanšu instrumentam,
kurš tajā var piedalīties un cita vērtīga informācija. Sesijās tika iekļauta informācija par
finansēšanas iespējām pētniecības komandām, jaunajiem uzņēmumiem, MVU un
investoriem.
19.martā dalība projekta Bridge2HE (projekta NCP Academy turpinājuma projekts)
organizētajā seminārā NKP darbiniekiem Programmas Apvārsnis Eiropa sinerģija ar Kohēzijas
programmu platformā Cisco Webex. EK pārstāvis Peter Schenk iepazīstināja ar Programmas
Apvārsnis Eiropa sinerģiju ar Eiropas Kohēzijas fonda aktivitātēm pēc 2020. gada, EK pārstāve
Karolina Tilman uzsvēra katras no šīm abām programmām specifiku un papildināmību, Polijas
Attīstības fondu un reģionālās politikas ministrijas pārstāve Katarzyna Kaczkowska dalījās
pieredzē par to, kā Polijā tika īstenota programmas Apvārsnis 2020 sinerģija ar Eiropas
Kohēzijas fonda aktivitātēm plānošanas periodā 2014-2020.
19. martā dalība 9. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 9. seminārā Čehijas Republikas
Tehnoloģiju aģentūras pārstāves Baya Barbora Nuñez un Michaela Křiklánová dalījās pieredzē
par ERA-NET Cofund projektu pārvaldību Čehijā un projektu pieteikumu organizēšanu.

22. martā dalība Lielbritānijas firmas Knowledge Transfer Network (KTN) – Lielbritānijas
NKP organizētajā seminārā Pārskats par programmas Apvārsnis Eiropa klasteriem, 5. klasteris:
Klimats, enerģētika un mobilitāte platformā ZOOM. Ieskatu programmas Apvārsnis Eiropa 5.
klastera sadaļā par klimata tēmām sniedza NKP atbildīgā par klimata un vides jautājumiem
Emma Fenton, par enerģētikas tēmām – NKP atbildīgā par enerģētiku Helen Fairclough un par
mobilitātes tēmām – NKP atbildīgā par mobilitātes tematiku Louise Mothersole.
23. martā dalība Lielbritānijas firmas KTN – Lielbritānijas NKP organizētajā seminārā
“Pārskats par programmas Apvārsnis Eiropa klasteriem, 6. klasteris: Pārtika, bioekonomika,
dabas resursi, lauksaimniecība un vide” platformā ZOOM. Ieskatu šī klastera plašajā tematikā
– bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas pakalpojumi; taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas
pārtikas sistēmas no primārās ražošanas līdz patēriņam; aprites ekonomika un bioekonomikas
nozares; tīra vide un nulles piesārņojums; zeme, okeāni un ūdens klimata darbībām; noturīgas,
iekļaujošas, veselīgas un zaļas lauku, piekrastes un pilsētu kopienas; inovatīva pārvaldība,
vides novērojumi un digitāli risinājumi, lai atbalstītu Zaļo kursu sniedza Lielbritānijas NKP
pārstāvji.
23.martā dalība MSCA un EK informācijas dienās par Marijas Sklodovskas Kirī vārdā
nosauktajām aktivitātēm un aktuālajām izmaiņām jaunajā plānošanas periodā, ietvara
programmā Apvārsnis Eiropa.
24.martā dalība EK vebinārā “How to prepare a successful proposal in Horizon Europe”
(Kā programmā Apvārsnis Eiropa sagatavot veiksmīgu pieteikumu) platformā Youtube.
Vebinārā tika doti praktiskie padomi kā sagatavot veiksmīgo projekta pieteikumu Apvārsnis
Eiropa programmas konkursiem. Tika sniegta informācija par vērtēšanas procedūru un
vērtēšanas kritērijiem. Vebinārā bija EK Zinātnes un inovāciju ģenerāldirektora Žana Erika
Paketa (Jean-Eric Paquet) uzruna un detalizēta informācija par Granta līguma paraugu (the
Model Grant Agreement).
26. martā dalība 10. no vairāku semināru sērijas Tīras enerģijas pārejas partnerība –
programmu dialogi pasākumiem platformā YouTube. 10. seminārā tēma Nākotnes pilsēta un
enerģijas paraugreģions (Austrija) (Stadt der Zukunft and Vorzeigeregion Energie
(Österreich)). Austrijas Federālās klimata pasākumu, vides, enerģētikas, mobilitātes, inovācijas
un tehnoloģiju ministrijas pārstāvis Volker Schaffer pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar
programmas Nākotnes pilsēta attīstību kopš tā sākuma (1999. gadā), kad pētniecība sākās ar
pasīvo ēku projektu līdz šodienas mērķiem – klimatneitrālas pilsētas ar pilsētu rajoniem ar
pozitīvu enerģijas bilanci. Klimata un enerģētikas fonda menedžere Elvira Lutter informēja par
programmu Enerģijas paraugreģioni. Austrijas Pētniecības veicināšanas aģentūras (FFG)
pārstāvji Peter Illich un Clemens Strickner sniedza ieskatu šīs aģentūras uzdevumos – veicināt
un atbalstīt Austrijas dalību starptautiskajos projektos un finansiāli atbalstīt nacionālos
projektus.
30.martā EK informācijas diena par personāla izmaksām Apvārsnis 2020 “Avoiding
errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants” platformā ZOOM. Vebinārā bija
prezentācijas "H2020 personnel costs in a nutshell" (David MEJUTO GAYOSO) un "Avoiding

errors in declaring personnel costs in H2020 grants" (Sorin SERBAN). Tāpat tika apspriestas
tēmas: Annotated Model Grant Agreement, H2020 Programme User's Guide for the Personnel
Costs Wizard, Specific FAQs about the COVID-19 situation un Indicative Audit Programme.
30. un 31.martā dalība Apvārsnis Eiropa atklāšanas pasākumā Lietuvā “National launch
event “Horizon Europe: opportunities for Lithuania”” platformā Youtube. Konferences
galvenais mērķis ir sniegt informāciju Lietuvas ieinteresētajām personām par dažādām
iespējām Apvārsnis Eiropa ietvaros. Tāpēc pirmajā dienā t.i. 30. martā tikās politiķi un politikas
veidotāji no Eiropas Komisijas, Lietuvas un citām dalībvalstīm, lai apspriestu programmu
Apvārsnis Eiropa kā iespēju īstenot vērienīgu politiku. Konferences otrajā dienā t.i. 31. martā
galvenā uzmanība tika veltīta Apvārsnis Eiropa saturam un tika uzsvērti galvenie programmas
mērķi, jaunumi un programmas Apvārsnis Eiropa struktūra.
31. martā dalība Igaunijas Zinātnes aģentūras (Eesti Teadusagentuur) organizētajā
pasākumā “Webinar on the 2nd Pillar of Horizon Europe” (Apvārsnis Eiropa II. pīlārs) platformā
ClickMeeting. Tajā Igaunijas NKP pārstāvji sniedza koncentrētu informāciju par visām
programmas Apvārsnis Eiropa II pīlāra klāsteru tematiskajām jomām.

Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:

26.janvārī organizēts vebinārs par Eiropas Pētniecības padomes finansējumu platformā
ZOOM. Vebinārā būs iespēja uzzināt par visiem Eiropas Pētniecības padomes (angliski
European Research Council ERC) grantu veidiem, kas paredzēti pētniekiem ar dažādu
zinātnisko pieredzi. Vebināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Pētniecības padomes
darbību un tās galvenajiem darba dokumentiem, finansējuma veidiem un atbilstības prasībām
katram no tiem, kā arī ar paneļu struktūru un izmaiņām 2021. gadā. Tāpat, potenciālie
projektu iesniedzēji varēja uzzināt par būtiskākajām lietām, kas jāzina par pieteikšanos un
gatavošanās procesu pieteikuma iesniegšanai un intervijai. Vebināra noslēgumā bija arī
praktiski piemēri par projektiem, kuri ir saņēmuši finansējumu. Vebināru vadīja NKP vecākā
eksperte Liene Ekša.
Eiropas Pētniecības padome atbalsta jaunas konkurētspējīgas idejas, starpdisciplinārus
pētījumus, un tādus, kas paver ceļu jauniem pētījumu virzieniem un var radīt inovatīvas
pieejas problēmu risinājumiem. Uz finansējumu var pretendēt pētnieki, kuriem ir doktora
grāds vismaz divus gadus un vairāk.
28.janvārī ar atkārtojumu 9.februārī organizēts apmācību seminārs “Programmas
Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem atskaišu sagatavošana un iesniegšana portālā” ar
prezentāciju platformā ZOOM. Vebināru vadīja Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte finanšu un juridiskajos jautājumos Inga Šīrante un pasākuma laikā dalībnieki
tika iepazīstināti par šādām tēmām: projekta pieteikuma budžeta analīze pa izmaksu
kategorijām (atalgojums – apakšlīgums - citas tiešās/netiešās izmaksas); darba laika uzskaite

pa dalībniekiem un aktivitātēm; atskaišu sagatavošana un iesniegšana portālā un citiem
jautājumiem par un ap atskaitēm.
23.februārī Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Apvārsnis 2020 Nacionālo
kontaktpunktu organizēja informatīvu pasākumu "Ieskats ietvara programmā Apvārsnis
Eiropa”, kas notika Vidzemes inovāciju nedēļas laikā platformā ZOOM. Pasākums bija
paredzēts gan pieredzējušiem, gan jauniem ietvara programmas Apvārsnis Eiropa projektu
pieteicējiem. Piedalīties tika aicināti visu sektoru pārstāvji – mazie un vidējie uzņēmumi
(MVU), zinātnisko institūciju pārstāvji, pētnieki un nevalstiskās organizācijas.
Pasākumā bija iespēja uzzināt par jauno Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju
atbalsta programmu Apvārsnis Eiropa 2021. - 2027. gadam, kas seko iepriekšējai ietvara
programmai Apvārsnis 2020. Pasākuma ievadā aplūkoja tādas tēmas kā jaunās ietvara
programmas aktualitātes, plānotie projektu konkursi un to budžets. Savukārt pasākuma otrajā
daļā iepazīstināja ar Eiropas lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padomes
(EIC) jaunizveidoto programmu Akselerators. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par
programmas pamatprincipiem un veiksmīgajiem piemēriem, kā arī par iespēju kļūt par šīs
programmas vērtētāju. Vebināru vadīja NKP vecākā eksperte Marija Plotniece.
3.martā organizēts pieredzes apmaiņas pasākums „Projektu vadība un īstenošana
programmā Apvārsnis 2020” platformā ZOOM. Vebinārā tika apskatīti jautājumi: kas ir
projekts un to būtība; projektu sadarbības partneri un to meklēšana; problēmas un mērķu
noteikšana; rezultātu un aktivitāšu plānošana; projekta plāna veidošana; projekta interesenti;
mērķa grupa; budžeta plānošana; riski; projekta komanda. Pasākumā piedalījās Nacionālā
kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns, Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Inga Šīrante
un SIA Witberry pārstāvji.
31.martā organizēts vebinārs „Apvārsnis Eiropa aktualitātes”. Pasākumā bija iespēja
uzdot jautājumus un uzzināt par jaunāko Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta
programmā Apvārsnis Eiropa 2021. - 2027. gadam, kas seko iepriekšējai ietvara programmai
Apvārsnis 2020. Apvārsnis Eiropa plānotais budžets laikā no 2021. līdz 2027. gadam ir 95,5
miljardi eiro. Pasākumā bija apskatīta Apvārsnis Eiropa jaunās programmas struktūra, atvērtie
un plānotie projektu konkursi, to budžets un citas aktualitātes, kā arī sniegta informācija par
Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta aktivitātēm. Savukārt pasākuma otrajā daļā bija
sniegtas atbildes un precizējoša informācija par programmu Apvārsnis Eiropa. Tiešsaistes
seminārā piedalījās Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns, Nacionālā kontaktpunkta
vecākā ekspertes Marija Plotniece un Liene Ekša.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2021.gada 1.ceturksnī VIAA saņemti 6 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 sēdē plānota 2021.gada aprīlī, kad tiks pieņemts lēmums par
atbalsta piešķiršanu par 6 iesniegtajiem pieteikumiem par kopējo summu 45 000 Eur.

2021. gada 1.ceturksnī turpinās 16 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites 95 982,09 Eur apmērā, kā arī ir veikti
grozījumi jau noslēgtajos līgumos un veikti maksājumi 51 803,08 EUR apmērā un dzēsti avansi
44 179,01 Eur apmērā.
2021.gada 1.ceturksnī nav noslēgti jauni līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros
atbalstītu projektu Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiks segta no ERAF līdzekļiem.
2021.gada 1.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā. EURAXESS Facebook lapā regulāri papildināta aktuālā informācija un audzis FB
lapas sekotāju skaits.
2021.gada 1.ceturksnī veikti aktīvi sagatavošanās darbi EURAXESS apmācību
organizēšanai, kas plānoti aprīlī un maijā. Apmācības plānotas par pētnieka karjeras iespējam,
iespēju izzināšanas rīkiem un iegūto rezultātu interpretēšanu, kā arī par doktorantu iespējam
nodarboties ar pētniecību paliekot savās universitātēs.
22.februārī dalība EURAXESS projekta BRiDGE II pasākumā. The OeAD sadarbībā ar
Bielefeld University organizēja tiešsaistes Networking Meeting for Mentors of Refugee
Researchers on „Successes and Challenges in Mentoring Refugee Researchers“.
26.februārī dalība EURAXESS pasākumā “EURAXESS - Second edition of "Friday chat over
coffee: Engaging researchers in career planning"”. Pasākumā tika pārrunāts par darba interviju
stāstiem, ASSET rīku, u.c. jautājumiem.
EURAXESS Latvija kopā ar EURAXESS no Izraēlas un Grieķijas aktīvi sadarbojās pie
prezentāciju gatavošanas pasākumam EURAXESS portāla administratoru apmācību ietvaros
par Podkāsta veidošanu EURAXESS dalībniekiem, lai piesaistītu vairāk jaunos cilvēkus un
ieinteresētu tos nodarboties ar zinātni. EURAXESS Latvija tīkla dalībnieki tika aicināti uzdod
interesējošus jautājumus atbildīgajiem darbiniekiem no VID, VSAA un PMLP saistībā ar
zinātnieku darbu, nodarbinātību, nodokļiem un izmaiņām likumdošanā pandēmijas laikā.
1.martā bija sagatavota un izsūtīta rokasgrāmata ar atbildīgo institūciju kontaktiem un
atbildēm uz jautājumiem.

Sagatavots 04.2021.

