Zinātnes un pētniecības jaunumi
Sadarbībā ar ResearchLatvia

Ceturkšņa Zinātnes ziņu lapai jauns pieraksts!
Lai pierakstītos jaunumiem ievadiet e-pasta adresi LZP ziņu lapas jaunumu
saņemšanai
Pieraksties!

COST programmas Vecāko amatpersonu komiteja ir apstiprinājusi 70
jaunas akcijas (sadarbības tīkli). Informācija par jaunajām COST akcijām ir
atrodama LZP mājaslapā
un sākot ar š.g. jūliju COST programmas mājaslapā
www.cost.eu . Lai kļūtu par pārstāvi COST akcijas Vadības komitejā, interesentam Latvijas
Zinātnes padomē ir jāiesniedz “Pieteikums dalībai COST akcijas Vadības komitejā” un
savs CURRICULUM VITAE.

Atvērts 2022.gada pētniecības projektu
konkurss
Latvijas
–
Ukrainas
sadarbības programmā. 2022.gada 6.
jūnijā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības
un zinātnes ministrijas un Ukrainas
Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.
gada 31. decembra vienošanos par
kopīgas sadarbības programmas zinātnes
un tehnoloģiju jomā (turpmāk –
Programmas) īstenošanu, tiek izsludināts
pētniecības projektu konkurss. Projekta
iesniegšanas
termiņš
2022.gada
2.septemrbis 17:00
Vairāk informācijas

ITEA4 Klastera 2022.gada atklāšanas
pasākums. ITEA4 ir EUREKA Klastera
programmas klasteris, kas paredzēts
programmatūras inovācijām (software
innovation). ITEA atbalsta projektus, kas
ir par viedo mobilitāti, veselības aprūpi,

viedajām
pilsētām
un
enerģētiku,
ražošanu, inženieriju un drošību. ITEA
ievieš tādas svarīgas tehnoloģiju jomas
kā mākslīgais intelekts, lielie dati (big
data), simulācija un augstas veiktspējas
skaitļošana
konkrētās
biznesa
lietojumprogrammās.
Vairāk informācijas

Aicina
pieteikties
Baltic
Bonus
programmas finansējumam. Latvijas
Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi
iesniegumu
pieņemšanu
Baltic
Bonus programmā par Latvijas zinātnieku
un uzņēmēju sadarbību pētniecības un
inovācijas projektos ar partneriem no
Baltijas valstīm un/vai Baltijas jūras
reģiona
Eiropas
Savienības
(ES)
dalībvalstīm.
Vairāk informācijas

Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkta jaunumi:
Kā programmu "Apvārsnis 2020" un "Apvārsnis Eiropa" projektus ietekmēs ES
pieņemtie ierobežojošie pasākumi pret Krieviju saistībā ar tās militāro agresiju pret
Ukrainu?
“Principā Krievijas organizācijām nebūs atļauts piedalīties nevienā jaunā projektā saskaņā
ar ES pētniecības un inovāciju programmām. Šis aizliegums attiecas ne tikai uz viņu
potenciālo līdzdalību kā saņēmējiem (beneficiary), bet arī uz viņu iespējamo dalību
jebkāda veida lomās : saņēmējiem, saistītām trešām pusēm/saistītām struktūrām,
apakšuzņēmējiem, ieguldītājiem natūrā, starptautiskiem partneriem/asociētiem partneriem
un trešām personām, kas saņem finansiālu atbalstu.”
Vairāk informācijas

1. pīlārs Zinātnes izcilība

Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes :
Jaunums! Tiek atklāta jauna #MSCA projektu partneru meklēšanas
(matchmaking) platforma , kas atvieglo sadarbību starp visu veidu iestādēm,
uzņēmumiem un pētniekiem.
1:1 sanāksmes jūsu turpmākajiem MSCA
pieteikumiem, iedvesmojošas sesijas, informatīvi semināri un daudz kas cits ŠEIT .
Atvērts Doctoral Networks konkurss ar iesniegšanas termiņu 2022.gada
15.novembrī. Noskaties informācijas dienu 05.2022 .
Atvērts Postdoctoral Fellowships konkurss ar iesniegšanas termiņu 14.septemrbī.
Noskaties tikšanos ar stipendiātiem un vērtētājiem 05.2022 .

MSCA Hosting offers jeb uzņemošo organizāciju piedāvājumi Vairāk.
Pieejams jautājumu atbilžu blogs (emuārs) par MSCA finansētajām shēmām. Atrodi
savu atbildi!
Pieejama mājaslapa Marijas Sklodovskas Kirī programmas kontaktpunktu tīklam!
Noderīgus padomus un atbalstu te varēs saņemt arī pieteicēji ŠEIT tostarp, jauna
intereses izteikšanas (Expression of Interest) forma Post new EOI - MSCA NET
(msca-net.eu)

Eiropas Pētniecības padome:
Jūlijā tiks atvērti 2023.gada Staring grant (12.jūlijā) un Synergy grant (13.jūlijā)
konkursi.
Iesakām! Informācijas diena Rumānijā, ieraksts 05.2022.
Gada Starting grant Life Sscienes domēna pieteicēji sāk saņemt informāciju par
rezultātiem.
Informācija par Eiropas Pētniecības padomi LZP lapā.

Pētniecības infrastruktūras :
Research infrastructures konkursi.
Informācija par pētniecības infrastruktūrām LZP mājaslapā.

2.pīlārs Globālas problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja

Tematiskās kopas jeb klasteri, aktuālie konkursi .

1. VESELĪBA ;
2. KULTŪRA, JAUNRADE UN IEKĻAUJOŠA SABIEDRĪBA ;
3. CIVILĀ DROŠĪBA SABIEDRĪBAI ;
4. DIGITĀLĀ JOMA, RŪPNIECĪBA UN KOSMOSS ;
5. KLIMATS, ENERĢĒTIKA UN MOBILITĀTE ; atvērti konkursi līdz 06.09.2022.
Vairāk. Konkursi enerģētikas jomā līdz 27.20.2022 Vairāk.

6. PĀRTIKA, BIOEKONOMIKA, DABAS RESURSI, LAUKSAIMNIECĪBA UN VIDE .
MISIJU jeb uzdevumu jomu konkursi:
Mission: Ocean, seas and waters
Mission: Soil health and food
Mission: Adaptation to climate change
Mission: Cancer
Mission: Climate neutral and smart cities
Informācija par 2.pīlāru LZP lapā.

3.pīlārs Inovatīva Eiropa

Eiropas Inovāciju padomes konkursi .
Eiropas Inovāciju ekosistēmas konkursi.
Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta konkursi .
Informācija par 3.pīlāru LZP lapā .

Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana (Widening) konkursi .
Jaunākā Widening ziņu lapa;
Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošanas ziņu
lapa. (Lai tām pierakstītos, katras lapas apakšā atrodams “ subscribe ”)

Citi jaunumi
Visi Eiropas Komisijas pasākumi par Apvārsnis
Eiropa (informācijas dienas, kontaktbiržas, diskusijas)
vienuviet
Vairāk informācijas

Apstiprināti grozījumi Apvārsnis Eiropa 2021. -2022.gada darba programmās.
Iznācis ziņojums “ Mapping national and regional programmes and initiatives in
R&I valorisation : report on dissemination and exploitation practices in Member
States and associated countries.” Lasiet
Iznācis ziņojums “ Performance of European Partnerships ”. Lasiet
Eiropas Aizsardzības fonds (EAF): Informācijas diena un kontaktbirža. Vairāk
Atgādinājums piedalīties Eiropas Inovācijas iepirkuma konkursā. Vairāk
Tuvojas Eiropas Inovāciju galvaspilsētas konkursa termiņš. Vairāk
Izmantojiet savu iespēju un piesakieties ES balvai sievietēm inovatorēm. Vairāk
Konkurss agrīnās karjeras pētniekiem – EUTalentON. Vairāk
Publicēts atbalsta dokuments "Lump sum grants in Horizon Europe. Why do we
need them and how do they work in practice ?" Lejuplādē
Kā strādā atvērtās pieklļuves publicēšanas platforma Open Research Europe?
Ieskaties
20 miljonu eiro atbalsts Ukrainas DeepTech inovatoriem. Vairāk

Eiropas Komisijas informācijas dienas:
Notikušie:
17.-18.maijā notika informācijas dienas par Apvārsnis Eiropa misijām jeb uzdevumu
jomām. Noskaties ierakstu
19. maijā informācijas diena “ Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work?
How to write a proposal?” Noskaties ierakstu
25. maijā informācijas diena par Horizon Results Booster platformu. Noskaties ierakstu
7. jūnijā MSCA Cluster event on Mission Ocean and Waters. Informācija
15. jūnijā “ Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation ”. Vairāk

Drīzumā:
22. jūnijā “Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020
grants”. Vairāk
23. jūnijā EK informācijas diena par dzimumu līdztiesības plāniem .
28. jūnijā Informācijas diena Horizon Europe – Cluster 3: Civil Security for Society. Vairāk
29. jūnijā Kontaktbirža tematiskajai kopai “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi,
lauksaimniecība un vide”. Vairāk
28.- 29.septembrī Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienas. Pasākuma lapa

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta organizētie pasākumi
2022.gadā

Pieejami jauni materiāli un ieraksti pēc NKP pasākumiem:
04.2022 Tehniski padomi kā maksimāli labi orientēties Apvārsnis Eiropa dalībnieku portālā
05.2022 Marie Skłodowska Curie Actions Doctoral Networks event in Baltics
05.2022 “Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu Pēcdoktorantūras stipendijas – vērtētāju un
stipendiātu pieredze”

PostDoc Latvia

Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts

Latvijas Zinātnes padome

Telefons: +371 67 228 421
E-pastsl: pasts@lzp.gov.lv

Latvijas Zinātnes padome
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