Projekts Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās
sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”

APVĀRSNIS EIROPA
LATVIJAS NACIONĀLAIS
KONTAKTPUNKTS
INFORMATĪVS BUKLETS

APVĀRSNIS EIROPA ir Eiropas Savienības
(ES) pētniecības un inovācijas (P&I)
programma 2021.-2027. gada periodam, kas
turpinās līdzšinējo programmu Apvārsnis
2020.
Apvārsnis Eiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros
atbalstīs atvērto zinātni, globālo izaicinājumu risināšanu un
rūpniecības konkurētspēju un atvērto inovāciju, papildus
atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.
Zinātnes izcilība
• Eiropas Pētniecības padome (ERC)
• Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības (MSCA)
• Pētniecības infrastruktūras (RI)

Globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja
• 1. klasteris | Veselība
• 2. klasteris | Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība
• 3. klasteris | Civilā drošība sabiedrībai
• 4. klasteris | Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
• 5. klasteris | Klimats, enerģētika un mobilitāte
• 6. klasteris | Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide

Inovatīva Eiropa
• Eiropas Inovāciju padome (EIC)
• Eiropas inovāciju ekosistēmas (EIE)
• Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
• Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana

• Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana

NACIONĀLAIS KONTAKTPUNKTS
ir profesionāls Apvārsnis Eiropa atbalsta
dienests, kas darbojas valsts līmenī.
Sniedzot speciālistu padomus un ieteikumus,
kontaktpunkts nodrošina, ka jaunā programma kļūst
zināma un viegli pieejama visiem potenciālajiem
pretendentiem neatkarīgi no nozares vai disciplīnas.

Individuālas un organizāciju

MŪSU
EKSPERTU
KONTAKTI

konsultācijas par
programmu Apvārsnis
Eiropa iespējamas pēc iepriekšējas

vienošanās ar tematisko ekspertu.

NKP arī ļoti aktīvi dalās ar informāciju organizējot
dažāda veida pasākumus.
To s v a r a p s k a t ī t m ū s u m ā j a s l a p ā .

Par visiem
jaunumiem var
uzzināt mūsu
sociālajos tīklos

Latvijas Zinātnes Padome
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NACIONĀLĀ KONTAKTPUNKTA
PIEREDZE
Jānis Ancāns
Nacionāla kontaktpunkta koordinators /
1. un 6. klasteris/ EIT

Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa
NKP vadītājs kopš 2018.gada. Jānim
ir pieredze biomedicīnas pētniecības
un inovāciju projektu jomā, sadarbības
veidošanā starp publiskām, privātajām
un nevalstiskajām organizācijām, t.sk.
par Apvārsnis projektu konsorciju
veidošanu un potenciālo partneru
Eiropas valstīs identificēšanu.

Liene Ekša
MSCA, ERC, Eiropas pētniecības un inovācijas
sistēmas reformēšana un uzlabošana

Liene pieredzi uzkrājusi starptautiskos
projektos un nevalstiskajā sektorā. Ir
prasmes projektu vadīšanā, dažādu
aktivitāšu plānošanā un īstenošanā,
pieredze starptautiskajā sadarbībā, kā arī
komunikācijas veidošanā un uzturēšanā.
Ņēmusi dalību Valsts Pētījumu programmā.
Kopš 2020.gada strādā Nacionālajā
Jūlija Asmuss
kontaktpunktā
.
3. un 4. klasteris

Jūlija ieguvusi inženierzinātņu
doktora grādu telekomunikācijās
RTU. Iegūta pieredze ES
līdzfinansēto telekomunikāciju un
dzelzceļa projektu administrēšanā.
Kopš 2018. gada strādā Apvārsnis
NKP, kur konsultē potenciālos
projektu pieteicējus par IKT
konkursiem.

Kaspars Kalniņš

3. un 4. klasteris, Widening

Kaspars ieguvis inženierzinātņu doktora
grādu strukturālajā inženierijā un
kompozītmateriālos RTU. Kopš 2007. gada
strādā Apvārsnis Eiropa Nacionālajā
kontaktpunktā, kur konsultē potenciālos
projektu pieteicējus.

NACIONĀLĀ KONTAKTPUNKTA
PIEREDZE
Marija Plotniece
EIC, EIE, RI

Marijai ir pieredze ES projektu rakstīšanā un
administrēšanā, pētniecības un inovāciju projektu
jomā, sadarbības veidošanā starp publiskām,
privātajām un nevalstiskajām organizācijām, t.sk.
par Apvārsnis projektu konsorciju veidošanu un
potenciālo partneru Eiropas valstīs meklēšanu.
Kopš 2018. gada strādā Apvārsnis Eiropa
Nacionālajā kontaktpunktā.

Inga Šīrante
Finanšu un juridiskie jautājumi

Ingai ir ilggadēja pieredze, strādājot LU Atomfizikas
un spektroskopijas institūtā kā direktorei/
izpilddirektorei/ projekta administratīvajam
vadītājam starptautisku programmu projektu
rakstīšanā un administrēšanā pētniecības un
inovācijas jomā vairāk kā 20 projektos. Darbs NKP
kopš 2007.gada, ar mērķi maksimāli palīdzēt
projektu pieteicējiem un īstenotājiem ar
konsultācijām un lietišķiem padomiem par
aktualitātēm.

Zane Zondaka

5. un 6. klasteris/ Kopīgais pētniecības centrs

Zanei ir pieredze nozares pētniecības projektu
jomā, piedalījusies EK programmās, pieredze
projektu un grantu pieteikumu veidošanā un
vērtēšanā.
Ir pieredze starptautiskos projektos un
nevalstiskajā sektorā.

Darja Aksjonova
2. klasteris / EURAXESS

Pieredze projektu pieteikuma rakstīšanā un
īstenošanā ir iegūta Latvijas Universitātē, kā arī
Nodarbinātības valsts aģentūrā. Kopš 2020.gadā
atbild par starptautisko projektu vērtējumu
organizēšanu, Apvārsnis Eiropa 2 klasteri
«Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība», ka
arī projektu EURAXESS Latvija par zinātnieku
mobilitātes programmu.

