Zinātniskā izcilība (Scientific Excellence)
1. Skaidri jānoformulē mērķis, arī long-term aim, ja tāds ir.
2. Jāuzraksta hipotēze – kāpēc šis ir jāpēta un ko pētījums dos papildus tam, ko mēs par šo tēmu jau
zinām.

3. Precīzi jāapraksta Objectives – secīgi visu ko un kā Jūs to darīsiet.
4. Tālāk jāapraksta zinātniskā daļa, kas par pētāmo tēmu ir zināms un kas vēl nav (pamatojoties uz
pēdējo gadu publikācijām, arī šī gada).
5. Pašu projekta realizētāju pieredze pētāmajā jomā (iestrādes).

6. Pētniecības grupa, pieredze iepriekšējos projektos, arī starptautiskos (prerequisite for the proposed
study).
7. Nepieciešamais/esošais materiāltehniskais nodrošinājums.
8. Indirect target group – pacienti, ārst un citi pētnieki.

9. The following methodical approaches will be used…pēc iespējas precīzāks apraksts, bet bez
liekvārdības (norādot aparatūru, reģentu komplektus utt.)

Ietekme (Impact)
2.1. Project’s scientific results and technological knowledge, the dissemination plan
1. Main outcome of the project
2. Side-results will be biobanking and data resources….
3. Dissemination – dalība konferencēs, kongresos
4. Plānotās publikācijas – cik un kādos žurnālos
5. Integration in the European Research Area
2.2. Socio-economic impact and publicity of the results
1. RSU level

2. National level
3. International level
2.3. Contribution to the capacity building of the project’s scientific team, including students, as
well as to the improvement of the study environment
1. The capacity of study environment
2. PhD thesis and students research works
3. Contribution to the Latvian SMART SPECIALIZATION STRATEGY

Īstenošana (Implementation)
3.1. Project applicant and scientific team
1. Strength of the institution
2. The main project target group ….
3. Project scientific team includes …..(īpaši multidisciplināriem projektiem)
3.2. Work plan
1. Iedalījums darba pakās utt.
2. Gantt chart
3.3 Project management and risk management
1. Finansiālie
2. Rezultātu sasniegšanas riski
3. Implementation risks

Citas būtiskas lietas
Projekta nosaukums
Literatūras atsauces ~ 35
Projekta noformējums
Angļu valoda

