Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2022.gada janvāra līdz martam
Latvijas Zinātnes padome turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
"Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai", pamatojoties uz
Ministru kabineta 2020.gada 1.aprīļa rīkojuma Nr.151 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas
padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju” 2.punktu, ar kuru
Latvijas Zinātnes padome no 2022. gada 1. janvāra pārņem projektu vadību un īstenošanu, no
Valsts izglītības attīstības aģentūras.
Projekta īstenošanas progress noris atbilstoši plānam un, ņemot vērā situāciju valstī,
darbs pamatā tiek organizēts attālināti, tomēr daži pasākumi ir notikuši arī klātienē. 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,
bet atsāktas arī klātienes konsultācijas. Pārskata periodā ir notikuši vairāki informatīvie
tiešsaistes un daži klātienes 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.
Pārskata periodā tika ņemta dalība šādos pasākumos:
20.janvārī dalība DG Joint Research Centre (JRC) info pasākumā Webex platformā. NKP
info pasākums par sadarbību doktorantūras partnerībām.
25.janvārī dalība ERCEA pasākumā ERC Module 1 MS Teams platformā. Iepazīšanās ar
ERC jauno prezidenti, informācija par projektu vērtējumu rezultātiem/statistika StG 2021, CoG
2021, AdG 2021, SyG 2021.
3.februārī dalība EK 5.klāstera informācijas dienās. EK pamatprogrammas Apvārsnis
Eiropa 5. klastera 2022. gada otro informācijas dienu galvenais mērķis ir iepazīstināt ar 74
atvērtiem tematiem (tostarp akumulatoriem, atjaunojamiem energoresursiem, bezemisiju
autotransportu, aviāciju un daudziem citiem).
4.februāris dalība EIC programmas komitejas darbseminārā: Jauna pieeja investīciju
īstenošanai EIC Accelerator ietvaros Microsoft Teams platformā. Semināra mērķis bija sniegt
pārskatu un atbildēt uz praktiskiem jautājumiem par jauno EIC darba programmu 2021. gadam
pamatprogrammas Apvārsnis Eiropa ietvaros.
8.-9.februārī dalība konferencē “Horizon Europe: The first assessment” SB Virtual
Attendee Platform. Pasākumā bija prezentācijas un diskusiju paneļi par sekojošiem
jautājumiem- kā darbojas standarta Apvārsnis Eiropa pieteikšanās un novērtēšanas process;

vai rūpnieciskās partnerības ir vienkāršākas vai sarežģītākas nekā programmā Apvārsnis 2020;
cik veiksmīgi šobrīd izskatās vai Apvārsnis Eiropa var sasniegt izvirzītos mērķus palīdzēt risināt
klimata pārmaiņas, uzlabot veselību un pārvaldīt digitālo pāreju; kā norit sadarbība ar valstīm
ārpus ES, kā arī, vai Apvārsnis Eiropa izdosies pārvarēt Austrumeiropas un Rietumeiropas
inovāciju sistēmu plaisu. Konferences apraksts, darba programma un ieraksts pieejami:
https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment
9. februārī dalība EIC NKP apmācību seminārā – EIC darba programma 2022. gadam
Microsoft Teams platformā. Ņemot vērā jaunās EIC darba programmas 2022. gadam
uzsākšanu, šajā NKP apmācībā sadarbībā ar EISMEA tika pārrunāti EIC darba programmas
jaunumi. Vebināra laikā tika saņemta informācija par EIC Pathfinder, Transition un Accelerator
konkursa atjaunotiem nosacījumiem.
9. un 11.februārī dalība Apvārsnis Eiropa 4. klastera “Digitāla joma, rūpniecība un
kosmoss” sanāksmēs par 3., 4. un 6. tematiskajiem virzieniem Webex platformā. Eiropas
komisijas pārstāvji prezentēja Apvārsnis Eiropa 4. klastera 2023.-2024. darba programmas
drafta versijas uzsaukumus. Notika diskusijas par nepieciešamajām izmaiņām.
11.februārī dalība ar prezentāciju IZM pasākumā “Sievietes zinātnē: pieredze un
iespējas”, par dzimumu aspektiem programmā Apvārsnis Eiropa Zoom platformā.
17.februārī dalība Apvārsnis Eiropa 4. klastera “Digitāla joma, rūpniecība un kosmoss”
programmkomitējas tiešsaistes sanāksmē Webex platformā. Programmkomitejas sanāksmē
tika apspriesti 4. klastera 2021. gada uzsaukumu rezultāti un prezentēti piedāvātie budžeta
pārdales mehānismi. Notika diskusijas par 2023.-2024. darba programmas tematiskajiem
virzieniem un uzsaukumiem.
18. februārī dalība Microsoft komandas pasākumā EIC pašu kapitāla īstenošana
pamatprogrammā Apvārsnis Eiropa. Seminārā galvenā uzmanība tika pievērsta EIC
ieguldījumu pamatnostādņu apspriešanai.
23.februārī dalība ar prezentācijām Vidzemes inovāciju nedēļā: Ievads par Apvārsnis
Eiropa. Eiropas Inovāciju padome. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas
aktualitātes. Juridiskie aspekti. Apvārsnis Eiropa ZOOM platformā. Pasākumā piedalījās NKP
vadītājs J.Ancāns, NKP vecākie eksperti M. Plotniece, J.Asmuss, I.Šīrante).
http://innovation.vidzeme.lv/lv/eksperti.html
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2022-02-23.html
9.martā dalība IGLO pasākumā ar EK par Lump sum modeļa piemērošanas specifiku,
dalīšanās pieredzē, norādot labākās un sliktākās prakses piemērus.
11.martā dalība IGLO darba grupā “ERC Working Group - Implementing Arrangments”
UKRI MS Teams platformā. Prezentēja ERC Executive Agency pārstāvis Davide Innocenti par
ERC Implementing Arrangments, jautājumu un atbilžu sesija.
15.martā dalība Eiropas Komisijas “3rd meeting of the WIDERA configuration of the
Horizon Europe Programme Committee Widening participation and strengthening the
European Research Area” MS Teams platformā. Aktualitātes par konkursiem, īpaša interese
par “Destination 3” konkursiem, aktualitātes un uzlabojumi darba programmās.
17.martā dalība Eiropas Komisijas “3rd meeting of the HE Programme Committee
configuration MSCA” MS Teams platformā. Aktuālākā informācija par MSCA projektu
konkursu rezultātiem un statistiku ar uzsvaru uz MSCA PF 2021.gada konkursu un rezultātu
izziņošanas aizkavēšanos, izmaiņas darba dokumentos.

23.martā dalība BRIDGE2HE pasākumā “EETCost reporting of other costs (with focus on
internal invoicing)” ZOOM platformā.
24.martā dalība REA pasākumā “MSCA NCPs and REA meeting” MS Teams platformā.
Aktuālākā informācija par Krievijas un Ukrainas dalību MSCA. Dažādi viesi no EURAXESS
Woldwide, EIT, EEN, MSCA-NET projekta, REA statistika, 2023-2024. gada darba programmu
drafts.
28.-29.martā dalība Igaunijas pētniecības padomes sadarbībā ar Igaunijas Apvārsnis
Eiropa Nacionālo kontaktpunktu “Train-the-Trainer” seminārā, kas bija paredzēts Baltijas un
EEA valstu nacionālo kontaktpunktu ekspertiem. Apmācības seminārs, klātienē, Tallinā.
Semināra un apmācību laikā īpaša uzmanība tika veltīta Apvārsnis Eiropa nacionālo
kontaktpunktu darba ar klientiem kvalitātes uzlabošanai un jaunu pieeju/metožu ieviešanai,
kā arī tika apskatīti veiksmīgu prezentāciju pamatprincipi. Tika apskatītās 6 dažādas metodes
interaktīvo un praktisko semināru rīkošanai. Semināra dalībnieki saņēma praktiskas zināšanas
un ieguva papildus pieredzi par labām prezentācijām un zināšanu pārnesi, un inovatīvu
apmācību materiālu izstrādi un pielietošanu. Apmācības notika gan individuāli, gan grupās.

Pārskata periodā tika organizēti šādi pasākumi:
2.februārī tika organizēta Informācijas diena Latvijas Universitātē par Marijas Sklodovskas Kirī
aktivitāšu Staff Exchanges konkursiem un programmas Apvārsnis Eiropa Zoom platformā.
Pasākumā tika apskatīti konkursu mērķi, mērķa grupas, atbalstāmās aktivitātes, iesaistītās
organizācijas un to statuss, projektu ilgums un atbilstības nosacījumi, budžeta kategorijas,
pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji un pieteikšanās process.
17.februārī tika organizēts pasākums “ERC Widening Roundtable Discussion With Evaluation
Panellists” Zoom platformā. Pasākumā piedalījās trīs izbijušie Eiropas Pētniecības padomes
vērtētāji no dažādiem domēniem – sociālās zinātnes, dabas zinātnes un fizikas un
inženierzinātnes. Pasākuma ievadā Baltijas nacionālo kontaktpunktu eksperti prezentēja ERC
vērtēšanas kritērijus, pārējā pasākuma daļā notika apaļā galda diskusija par projektu
vērtēšanu ar Prof. Deniz Uner, Middle East Technical University, Turcija, Prof. Helen Townley,
Oxford University, Lielbritānija, Prof. Maximilian Schich, Tallinn University, Igaunija,
30.martā tika organizēts vebinārs “Satiec savu NKP ekspertu”. Tikšanās ar Apvārsnis Eiropas
Nacionālā kontaktpunkta vadītāju”. Dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus un uzzināt par
Apvārsnis Eiropa aktualitātēm, kā arī par Nacionālā kontaktpunkta sniegtajiem
pakalpojumiem un atbalstu dalībai programmā.

Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2022.gada 1.ceturksnī ir atsākta jaunu pieteikumu pieņemšana par virs kvalitātes
sliekšņa novērtētu projektu rakstīšanas izdevumu segšanai.
2022.gada 1.ceturksnī LZP saņemti 12 jauni atbalsta pieteikumi par programmas
Apvārsnis 2020 un programmas Apvārsnis Eiropa apakšprogrammu konkursos iesniegtu un
virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu. Atbalsta pieteikumu
vērtēšanas komisijas sēde par lēmuma pieņemšanu par atbalsta piešķiršanu LZP iesniegtajiem

pieteikumiem plānota 2022.gada jūnijā. Ir veikti grozījumi Nolikumā par virs kvalitātes sliekšņa
novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu saskaņā ar reorganizāciju un saskaņoti ar IZM.
2022. gada 1.ceturksnī turpinās 12 noslēgto līgumu uzraudzība, t.sk. iesniegtas,
izskatītas un apstiprinātas pētniecības projektu atskaites 97975,15 Eur apmērā, veikti
maksājumi 64926,50 EUR apmērā un dzēsti avansi 33048,65 Eur apmērā, kā arī ir veikti
grozījumi jau noslēgtajos līgumos.
2022.gada 1.ceturksnī nav noslēgti jauni līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros
atbalstītu projektu Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiks segta no ERAF līdzekļiem.
2022.gada 1.ceturksnī sekmīgi īstenoti pasākumi EURAXESS Latvija sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai, atpazīstamības veicināšanai Latvijā, kā arī starptautiskās sadarbības
attīstīšanā, t.sk.
• Informācijas apkopošana un turpmākā rīcība EURAXESS TOP IV projekta ietvaros.
• Informācijas izplatīšana EURAXESS tīklā.
• BHO funkciju pārņemšana no VIAA uz LZP. Dokumentācijas analīze un iespējamo
līgumu grozīšanas nepieciešamības izvērtēšana. Organizatorisku jautājumu risināšana saistībā
ar EURAXESS Latvia BHO funkciju pārņemšanu Latvijas Zinātnes padomē no Valsts izglītības
attīstības aģentūras.
• Saziņa ar EURAXESS portāla uzturētājiem par administrēšanas tiesību piešķiršanu.
• Informācijas iegūšana EURAXESS LATVIA darbības plāna izstrādei 2022.gadā.
EURAXESS Latvija 2022.gada darbības plāna izstrāde un iesniegšana apstiprināšanai EURAXESS
portālā.
• Dalība EURAXESS konfernecē “EURAXESS Biennial Conference Nantes”.
• Darba semināra organizēšana un vadīšana EURAXESS LATVIA tīkla dalībniekiem, lai
apzinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu vajadzības saistībā ar iespējamo Ukrainas
zinātnieku ierašanos, dodoties bēgļu gaitās un ieceļojot Latvijā.
• Saziņa ar iniciatīvas Science for Ukraina pārstāvjiem un vienošanās par EURAXESS un
Science for Ukraina sadarbību.
• LZP, VIAA un iniciatīvas Science for Ukraina sanāksmes organizēšana un vadīšana.

Sagatavots 05.2022.

