8. pielikums
Valsts pētījumu programmas
“Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”
projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumam
Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta pieteikuma nosaukums:
Eksperts/i:
1.
Projekta zinātniskā kvalitāte
1.1. pētījuma zinātniskā kvalitāte, (pamatojums)
ticamība un novitāte
1.2. izvēlētās pētījuma stratēģijas un
metodisko risinājumu zinātniskā
kvalitāte, kā arī atbilstība noteikto
mērķu sasniegšanai
1.3. projekta spēja radīt jaunas
zināšanas
vai
tehnoloģiskās
atziņas
1.4. sadarbības partneru (ja tādi
paredzēti)
pienesums,
to
zinātniskā kapacitāte, plānotā
sadarbības kvalitāte
2.
Projekta rezultātu ietekme
2.1. iegūto zināšanu un prasmju (pamatojums)
paredzamā
pārnese
tālākajā
darbībā un zinātniskās kapacitātes
attīstībā
2.2. pētniecības attīstības iespējas,
ieskaitot
ieguldījumu
jaunu
projektu
sagatavošanā
iesniegšanai Eiropas Savienības
pētniecības
un
inovācijas
pamatprogrammas
“Apvārsnis
2020” konkursos un citās
pētniecības un inovācijas atbalsta
programmās
un
tehnoloģiju
ierosmēs
2.3. pētījuma rezultātā tiks radītas
attiecīgajai
nozarei,
tautsaimniecības un sabiedrības
attīstībai nozīmīgas zināšanas
2.4. iegūto zināšanu ilgtspēja un
kvalitatīvs to izplatības plāns, tai
skaitā paredzētas zinātniskās
publikācijas
un
sabiedrības
informēšana
2.5. pētījuma
īstenošana
sekmē
pētījuma zinātniskā personāla, tai
skaitā
studējošo
zinātniskās
kapacitātes stiprināšanu

Maksimāli 5 punkti

Maksimāli 5 punkti

2
3.
Projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums
3.1. pētījuma darba plāna kvalitāte un (pamatojums)
tā atbilstība izvirzītajam mērķim.
Paredzētie resursi ir atbilstoši un
pietiekami mērķa sasniegšanai.
Pētījumā paredzēts nodrošināt
efektīvu resursu izmantošanu.
Plānotie
darba
posmi
un
uzdevumi ir skaidri definēti,
atbilstoši un ticami
3.2. projekta vadītāja un projekta
galveno izpildītāju zinātniskā
kvalifikācija,
atbilstoši
iesniegtajiem dzīves gājuma
aprakstiem (CV)
3.3. paredzēta atbilstoša pētījuma
vadība,
ieskaitot
kvalitātes
vadību. Vadības organizācija ļauj
sekot
pētījuma
izpildes
progresam. Izvērtēti iespējamie
riski un izstrādāts to novēršanas
vai negatīvā efekta samazināšanas
plāns
3.4. pētījuma
veikšanai
ir
nepieciešamā
pētniecības
infrastruktūra, tai skaitā pieeja
sadarbības partneru aprīkojumam
(ja attiecināms)
3.5. pētījuma realizējošai institūcijai
un sadarbības partneriem (ja
attiecināms) ir nepieciešamās
zināšanas un kompetence
Kritēriji Zinātniskā
izcilība
Punkti
Svars
30%

Ietekme

Īstenošana

50%

20%

Maksimāli 5 punkti

KOPĀ
(vērtējums)

