Seminārs potenciālajiem projektu
iesniedzējiem 2018. gada otrajā
fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu konkursā
LNB, 25.07.2018.

Semināra kārtība
• Priekšsēdētāja uzruna
• Par FLPP pirmā konkursa
zinātniskās izvērtēšanas
gaitu
• Galvenās izmaiņas FLPP
otrajā konkursā
• Vispārīgie nosacījumi
• Izmaiņas informācijas
sistēmā
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FLPP 1. konkursa zinātniskās
izvērtēšanas rezultāti
Nr.

Zinātņu nozaru
grupa

Izvērtēti projekti

Projekti virs
sliekšņa

% virs sliekšņa

1.

Dabaszinātnes

119

99

83,2

2.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

98

67

68,4

3.

Medicīnas un veselības zinātnes

68

47

69,1

4.

Lauksaimniecības, meža un
veterinārās zinātnes

26

17

65,4

5.

Sociālās zinātnes

35

29

82,9

6.

Humanitārās un mākslas zinātnes

44

28

63,6

Kopā

390

287

73,6
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FLPP 1. uzsaukuma finansējuma
sadalījums
Kopējā summa:
Administratīvās izmaksas (5%)
Projektu finansēšanai

1. kārta – 30%
jeb
5% - 897 750 EUR katrai
no zinātņu nozaru
grupām

18 900 000 EUR
945 000 EUR
17 955 000 EUR

2. kārta – 70%
jeb
12 568 500 EUR kopā
visās nozaru grupās
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Nolikums – finansējamie projekti

2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums (APSTIPRINĀTS ar
Latvijas Zinātnes padomes 2018. gada 2. februāra lēmumu Nr. 21-1-1)

2018
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Rezultāti: tiek finansēts 61
projekts par 17 871 010 EUR

Izvērtētie
projekti
Virs
sliekšņa
–
skaits (%)
Pieprasītā
summa
(virs.
sliekšņa)
Pieejamā
summa
Finansēto
projektu
skaits
55. punkts –
identiski
vērtēti
56. punkts samazināju
ms
57. punkts –
kopējais
katls

Dabaszinātnes

Inženierzinātnes
un tehnoloģijas

Medicīnas un
veselības zinātnes

Lauksaimniecības,
Sociālās
meža un
zinātnes
veterinārās zinātnes

Humanitārās un
mākslas zinātnes

119

98

68

26

35

44

99 (83,2%)

67 (68,4%)

47 (69,1%)

17 (65,4%)

29 (82,9%)

28 (63,6%)

28 741 743

19 290 204

13 665 024

4 957 005

8 029 872

8 140 515

5 259 276

3 825 016

2 971 401

752 220

2 116 274

2 133 064

17

13

10

5

7

7

-

6 projekti

2 projekti

-

-

4 projekti

-

1 projektam par 1 projektam par ~10.5%
~9%

-

-

-

-

2 projekti iegūst finansējumu

-

-
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Rezultāti pa institūcijām

Institūcija
Agroresursu un ekonomikas institūts

Projekta
iesniedzējs
1

Sadarbības
partneris

Baltic Science Centre

1

Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs

1

Biomedicīnas pētījumu centrs

3

Daugavpils Universitāte

1

Latvijas Universitāte

24

LU Cietvielu fizikas institūts

6

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

2

LU Matemātikas un informātikas institūts

2

Organiskās sintēzes institūts

3

1

Rīgas Stradiņa universitāte

2

1

Rīgas Tehniskā universitāte

11

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

2

Ventspils Augstskola

2

2
1

1

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

2

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

1
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Virs kvalitātes sliekšņa izvērtēto
projektu pieprasītā, pieejamā un
sadalītā finansējuma apjoma
sadalījums
Pieprasītais virs kvalitātes
pr.

Sadalītais

1.+2. kārtā pieejamais

11,7%

11,9%

9,8%
9,7%

29,3%

11,8%

6,0%

34,7%

16,5%

10,9%

31,4%

8,0%
9,2%
16,5%

21,3%

16,6%

21,4%

23,3%








Dabaszinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Medicīnas un veselības zinātnes
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes
Sociālās zinātnes
Humanitārās un mākslas zinātnes
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Otrais FLPP konkurss
• Nolikums apstiprināts ar Latvijas Zinātnes
padomes 2018. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 291-1;
• Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada
12. decembra noteikumi Nr. 725 «Fundamentālo
un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un
finansējuma administrēšanas kārtība»
(noteikumi);
• Konkurss izsludināja 2018. gada 16. jūlijā;
• Projektu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20.
augusts (pirmdienā līdz plkst. 23:59);
• Ja projekta iesniedzēja apliecinājumu vai
sadarbības partnera apliecinājumu nevar
parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, tas
jāiesniedz parakstīts LZP (Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 14, 1. stāvs) ne vēlāk
kā 20. augusta plkst. 17:00
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Galvenās izmaiņas
•

•
•
•

•

•
•

Konkursa kopējais finansējums ir 8 539 097 EUR, tai
skaitā 5% administratīvajām izmaksām (nolikuma 3.
punkts);
Projektu īstenošanas periods ir divi gadi (nolikuma 7.
punkts);
Projekta īstenošana jāuzsāk un līgums par projekta
īstenošanu jāslēdz ne vēlāk kā 2018. gada decembrī
(nolikuma 60. punkts);
Ja zinātnisko institūciju atzina par atbilstošu pētniecības
organizācijas (PO) statusam pirmajā konkursā, otrajā
konkursā nav jāiesniedz dokumenti par atbilstību PO
(Projekta iesnieguma E un F daļa);
Projekta budžets detalizēti jāaizpilda tikai par
atlīdzību (par abiem projekta īstenošanas gadiem),
savukārt pārējās sadaļas jāaizpilda tikai par diviem
gadiem kopumā (Metodikas 14. un 15. punkts);
Projekta kopsavilkums un pamatojums par atbilstību
prioritārajiem virzieniem jāaizpilda atsevišķi (Projekta
iesnieguma A daļa);
Nav jāiesniedz vidusposma pārskats par projektu
īstenošanu (noteikumu 33.2. apakšpunkts)
LNB, 25.07.2018
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Konkursa kopējais finansējums ir 8 539
000 EUR, tai skaitā 5%
administratīvajām izmaksām
• Papildus finansējums – 1. konkursā
neizlietotie 83 990 EUR
• Finansējuma aprēķināšana konkursa
ietvaros nemainās (1. kārta – 30%, 2.
kārta 70%) – nolikuma 8. punkts
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Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu finansēšana
1.kārta
Izcilu projektu finansēšana katrā zinātņu
nozaru grupās (30%)

Dabaszinātnes

Inženierzinātnes
&tehnoloģijas

Medicīnas &
veselības
zinātnes

Lauksaimniecības,
meža un veterinārās
zinātnes

2.kārta
Izcilu projektu finansēšana katrā nozaru
grupā (70%)

Sociālās
zinātnes

Humanitārās un
mākslas zinātnes

Projekti, kas nav saņēmuši finansējumu 1.kārtā, pēc vērtējuma dilstošā secībā
Atlikušais finansējums pēc 1.kārtas
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Projektu īstenošanas periods ir divi
gadi
• Projekta iesniegumā ir tiesības pieprasīt no
100 000 EUR līdz 200 000 EUR
• Līgums par projektu īstenošanu jāslēdz ne
vēlāk kā š.g. decembrī
• nebūs jāiesniedz vidusposma
zinātniskais pārskats, tikai noslēguma
zinātniskais pārskats
• Projekta iesniedzējam ir tiesības pagarināt
projekta īstenošanu līdz 12 mēnešiem,
nepalielinot finansējumu
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Par atbilstību pētniecības
organizācijas (PO) statusam
• Ja zinātniskā institūcija ir atzīta par
atbilstošu pētniecības organizācijas (PO)
statusam pirmajā konkursā, otrajā
konkursā nav jāiesniedz dokumenti par
atbilstību PO;
• Ja zinātniskā institūcija 2018. gadā FLPP
konkursā piedalās pirmo reizi, attiecīgie
dokumenti jāiesniedz atbilstoši nolikuma 1.
pielikuma E un F daļās noteiktajam;
• Finanšu apgrozījuma pārskats (Projekta
iesnieguma G daļa) jāiesniedz par 2017.
gadu
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Nolikums un tā pielikumi
Visa dokumentācija pieejama informācijas
sistēmas sadaļā «Instrukcijas» vai LZP
mājaslapā.
Projektu iesniedzējus aicinām iepazīties ar:
•Nolikumu;
•Nolikuma 1. pielikumu «Projekta
iesniegums» (veidlapas gan mājaslapā, gan
IS);
•Nolikuma 2. pielikumu – Metodika, kas ietver
nepieciešamos informāciju Projekta
iesnieguma aizpildīšanai, kā arī par
izvērtēšanu
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Nosacījumi projekta iesniedzējam
un projekta sadarbības partnerim
• Projekta iesniedzējs un projekta sadarbības
partneris atbilst noteikumu 2.7.
apakšpunktā noteiktajai PO definīcijai;
• Projekta iesniedzējam katru gadu plāno ne
mazāk kā 51% no finansējuma;
• Projekta sadarbības partnerim plāno ne
mazāk kā 20% no finansējuma;
• Gan projekta iesniedzējam, gan projekta
sadarbības partnerim jāiesniedz
apliecinājums (projekta iesnieguma E un F
daļa);
• Finansēšanas gadījumā abas puses slēdz
sadarbības līgumu
LNB, 25.07.2018
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Nosacījumi projekta zinātniskās
grupas locekļiem
•
•

•
•

•

Projekta vadītājs un galvenie izpildītāji ir zinātnieki un var
piedalīties tikai vienā projekta iesniegumā;
Ja projekta vadītājs vai galvenie izpildītāji piedalās
2018. gada 1. konkursa rezultātā finansētā projektā,
viņiem nav tiesību piedalīties 2. konkursā kā projekta
vadītājam vai galvenajam izpildītājam;
Projekta izpildītāji-studējošie piedalās projektā ar vismaz 1
PLE (skaitot kopā);
Ja projekta izpildītāji-studējošie projekta īstenošanas laikā
uzsāk studijas jaunā augstāka līmeņa studiju programmā ne
vēlāk kā četru mēnešu laikā, šo periodu ir tiesības
skaitīt minētajā slodzē;
Slodzes un atalgojuma plānošanai nav ierobežojumu,
nepārkāpjot LR normatīvajos aktos noteikto, kā arī institūcijas
darba samaksas politiku
LNB, 25.07.2018

1
7

Projektu iesniegumu izvērtēšana
Projektu iesniegumu administratīvā izvērtēšana;
Projektu iesniegumu zinātniskā izvērtēšana;
Kopā 3 mēneši;
Katram projekta iesniegumam piesaista 2
starptautiskos ekspertus;
• Tiek izvērtēti 3 kritēriji - projekta iesnieguma
zinātniskā kvalitāte Scientific Excellence - 50%
(A), projekta rezultātu ietekme Impact - 30%
(B), projekta īstenošanas iespējas un
nodrošinājums
Implementation – 20% (C);
• Katrā kritērijā eksperts piešķir līdz 5 punktiem (ar
soli 0,5);
• Svērto atzīmi aprēķina šādi:
•
•
•
•

K 

( A  50)  ( B  30)  (C  20)
5
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Padomes lēmums
Kvalitātes slieksnis ir 3 punkti katrā kritērijā
un 10 punkti visos kritērijos kopā.
Ņemot vērā katra projekta iesniegumu
ranžējumu pēc konsolidētā vērtējuma,
Padome pieņem trīs veidu lēmumus:
•Par projekta atbalstīšanu – novērtēts virs
kvalitātes sliekšņa, taču netiek finansēts;
•Par projekta atbalstīšanu un finansēšanu
– novērtēts virs kvalitātes sliekšņa un tiek
finansēts;
•Par projekta neatbalstīšanu – novērtēts
zem kvalitātes sliekšņa.
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā
Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu aizpilda un iesniedz
Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā
(NZDIS) https://sciencelatvia.lv/

LNB, 25.07.2018

2
0

Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – autorizācija (1)
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – autorizācija (2)
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (1)
Datu lauks «Projekta iesniedzējs» – izvēlas no
klasifikatora (Zinātnisko institūciju reģistrs)
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (2)
Datu lauks «Sadarbības partneris» – izvēlas no
klasifikatora (Zinātnisko institūciju reģistrs)
Ja projektā nav plānots sadarbības partneris šo
datu lauku neaizpilda
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (3)

Atgādinām, ka pēc datu lauku
«Projekta iesniedzējs»,
«Projekta sadarbības partneris»,
«Zinātnes nozare»,
«Papildus zinātnes nozare»,
«Prioritārais virziens zinātnē»
aizpildīšanas un saglabāšanas tos
labot nebūs iespējams!
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (4)
Pamatojumu par atbilstību prioritārajiem
virzieniem un projekta kopsavilkumu aizpilda
atsevišķi.
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Atlīdzība
Projekta iesnieguma sadaļā “Atlīdzība” norāda detalizētu budžeta
sadalījumu par katru projekta īstenošanas gadu katram
projekta zinātniskās grupas dalībniekam.
Projekta dalībnieku slodzi norāda pilna laika ekvivalentā (PLE).
Slodze gadā nevar pārsniegt 1 PLE.
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Komandējumi; Inventārs,
materiāli, amortizācija, pakalpojumi;
Projekta rezultātu izplatīšana un
publicitāte
Budžeta sadaļās visos izdevumu veidos norāda
paredzēto kopējo summu katram gadam.
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Projekta apraksts
Sadāļā «Projekta apraksts» augšupielādē projekta
iesnieguma C daļu “Projekta apraksts” un D daļu
“Curriculum Vitae” (PDF datnes formātā).
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Galvenās izmaiņas informācijas
sistēmā – Dokumentācija
Sadaļā «Dokumentācija» augšupielādē projekta
iesnieguma E daļu “Projekta iesniedzēja
apliecinājums”, F daļu “Projekta sadarbības partnera
apliecinājums” (ja attiecināms) un G daļu “Finanšu
apgrozījuma pārskata veidlapa” (ja attiecināms).
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Informācijas sistēma –
Atgādinājumi (1)
Informācijas sistēmā pie budžeta aizpildīšanas
iestrādātas kontroles funkcijas, piem.:

Ja kāda no šīm prasībām nav ievērota budžeta
tabulā attiecīgie cipari būs iezīmēti ar sarkano!!
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Informācijas sistēma –
Atgādinājumi (2)
Tikai nospiežot Informācijas sistēmā ekrānpogu

notiek projekta iesniegšana!!!
Brīdinājums:
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Informācijas sistēma –
Atgādinājumi (3)
Pēc projekta iesniegšanas redzēsiet paziņojumu:

Projekta status nomainīsies
no
uz
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Kontakti

• Par nolikumu - Arnis Kokorevičs–
arnis.kokorevics@lzp.gov.lv,
tel. 29473753; Ingmārs Kreišmanis
– ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv
• Jeļena Blazarene – par IS un
administratīvajiem jautājumiem
jelena.blazarene@lzp.gov.lv,
tel. 26411662, 67228421
• Inguna Paredne – līgumi par projektu
īstenošanu:
inguna.paredne@sza.gov.lv
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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