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Eiropas Savienības 7.Ietvara programma pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā un HORIZONTS 2020
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta grupas

 Viss par aktuālo zinātnes un tehnoloģiju attīstībā Eiropas Savienībā ir atrodams
INTERNETā – http://cordis.europa.eu

 Viss par 4., 5.un 6.Ietvara programmām (4.IP, 5.IP un 6.IP) meklējams:
http://cordis.europa.eu un http://cordis.europa.eu/fp6

 Viss par 7.Ietvara programmu (7.IP) meklējams INTERNETā – http://cordis.europa.eu/fp7
 Viss par Horizon 2020 ir atrodams http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
 Viss par ES atrodams www.europa.eu
 Skats no ASV http://www.euussciencetechnology.eu un www.eurunion.org/eu
 Nacionālais kontaktpunkta (NKP) birojs atrodas Studiju un zinātnes administrācijā,

Merķeļa ielā 11, 320 istabā, Rīgā, tel. 67227151, mājas lapa: http://www.sza.gov.lv/?p=87
 Nacionālā kontaktpunkta koordinators Šķūņu ielā 4, Rīgā, tel. 76229727, 29498659

1. Šī brīža aktualitāte

Šis VĒSTIS laidiens ir starplaikā, kad beidzas pēdējais FP7 konkurss (skat, tālāk) un notiek
HORIZONTS 2020 konkursu atvēršanu masveidā 2013.gada 11.decembrī. Darba programmu
melnraksti, kā neoficiāla informācija jau ir pieejami NKP sistēmas cilvēkiem un arī PK delegātiem.

Ir skaidrs, ka komandas ES valstīs, kurām ir FP7 projektu pieredze un jo vairāk to
koordinācijas pieredze jau tagad domā par konsorcija kodola sastāvu eventuāliem projektiem. Ir
labi tiem Latvijas zinātniekiem, kuriem ir sadarbības kolēģi ar šādiem plāniem un kuriem pašiem ir
zinātniskā kapacitāte sagaidāmo uzdevumu izpildei. Šādā gadījumā ir vienkārši jāatgādina par sevi
un jābūt lietišķi precīziem projekta sagatavošanas procesā.

Gadījumos, kad situācija nav tik labvēlīga ir jākrāj informācija par dažādu konsorciju
veidošanos esot zinātniskās konferencēs un citos pasākumos.

Latvijā tagad ir savs ducis spēcīgu zinātnisku grupu ar tādu atpazīstamību Vienotā Zinātnes
Telpā ES, kurām vajadzētu pašām uzņemties koordinatoru lomu un sākt veidot konsorcijus.
Kopsavilkumā gan ir jāsaka, ka konkrēta rīcība varēs sākties tikai pēc 11.decembra, kad lasot
konkrēto konkursu darba programmas būs iespējams izvērtēt kā sakrīt to atslēgas vārdi ar mūsu
projektu idejām.

Arī šajās VĒSTIS atgādinu, ka zinātnē daudz darījušiem cilvēkiem un stiprām grupām ir
lietderīgi vērst skatu uz HORIZONTS-2020 sadaļu Excellent Science
(http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=excellent-science) un sākt gatavot projektus
tās konkursiem. Šajā sadaļā atšķirības  spēles noteikumos, salīdzinājumā ar FP7, būs minimālas
un zināšanas par FP7 -  INFRASTRUCTURE , PEOPLES  un IDEAS  projektu pieteikumu
konceptiem pilnībā ir pielietojamas gatavojoties HORIZONTS-2020 konkursiem. Katrai stiprai
zinātnes grupai Latvijā ir vajadzīgi:
 M-C-S  ienākošie un arī izbraucošie stipendiāti;
 Secondment shēmu finansu instrumenti, lai partnerībā ar labiem kolēģiem veidotu „critical mass

of human capacities” izcilu eksperimentu veikšanai;
 Mazie infrastruktūras projektu granti, lai izmantotu ES izcilo zinātnes infrastruktūru;
 Eiropas Zinātnes padomes izcilības granti (gan savu kolēģu izcīnītie, gan no ārpasaules piesaistītie)

Finansējums šajās programmas pieaugs gandrīz dubultā, bet cerībām uz nozīmīgu
veiksmes procenta pieaugumu nav pamata, jo interese par programmām nepārtraukti aug. ERC
konkursos sekmju procents nepārsniegs 12-13%, bet M-C-S projektu konkursos laikam nebūs
lielāks par 20%. Pirmie jaunas programmas konkursi, ka parasti ir mazāk piesātināti.

Noslēgumā teiktajām iepriecinoša ziņa un tā saistīta ar  sekojošu HORIZON 2020 sadaļu:
“Spreading Excellence and Widening Participation in Horizon 2020” un tās konkursiem:

 Teaming;



 Twinning;
 ERA Chairs;
 Policy Support Facility;
 COST (Widening Part).

Pirmie trīs no pieciem ir FP7 ResPot koncepta inovatīvs turpinājums un stipriem Latvijas
zinātnes kolektīviem un pat nelielām izcilām zinātnes grupām ar izcilu zinātniskās darbības vēsturi
ir gaisma tuneļa galā pat gadījumā ja nav radikālu uzlabojumu ar nacionālo finansējumu zinātnei.
Tie ir miljonu un vairāk  eiro vērti, .šo grupu iniciēti un koordinēti, atbalsta projekti,  kuriem viens
no panākumu nosacījumiem būs laba un reālā iepriekšējā sadarbībā balstīti kopīgi zinātniski plāni
ar stratēģiskiem partneriem vecajās dalībvalstīs.

Papildus priekšnosacījums būs viedās specializācijas  jomu izvēle Latvijā, t.i.  4-6 izvēlēto
virzienu nosaukumos ir jābūt gudriem, saturiski ietilpīgiem  un ES zinātnes politikas dokumentu
apritē esošiem atslēgas vārdiem, kuri sakrīt ar Latvijas stiprāko zinātnes grupu interesēm. Ja tas
būs, tad es balstoties uz manām zināšanām par Latvijas zinātnes jomām droši saku, ka
programmas realizācijas laikā  minētie projektu paveidi atnesīs  30-50 miljonus eiro pat pie
sagaidāmās sekmības 10% apmērā.

Ja Latvija  viedās specializācijas jomu un formulējumu izvēlē nesapratīs jau gadiem cauri
diskutēto, viedās specializācijas būtību tad Latvijas izcilām grupām nav pamata sagaidīt labu
vērtējumu saviem projektiem. Primitīvs “wordings”   un “nevieda” pieeja nosaucot Latvijā viedās
specializācijas  jomas rezultēsies sekojoši: Mūsu izcilās grupas, protams, lietos savā projektu
valodā mūsdienīgu un arī ES zinātnes politikai atbilstošu terminoloģiju. Vērtēšanas ekspertu
pirmais kritērijs ir šāda projekta atbilstība reģionā, vai valstī definētiem viedās specializācijas
virzieniem. Ja precīzi saskatāmas atbilstības nav, tad vērtējums ir zems un finansē citu zemju
projektus.

Protams, ir pamats ar nopietnam cerībām un labā darba noskaņojumā gaidīt  11. decembri.
Vinnēt konkursā un uz 2014.gada beigām noslēgt kontraktu par  ES budžeta atbalstīta projekta
izpildi. Mans  un mūsu NKP  grupas ekspertu pienākums ir mudināt un atbalstīt šo darbību. Tas ir
patīkams darbs, bet morāli tas nebūs viegli, jo nāksies pārliecināt daudzus kolēģus, kuriem
2013.gadā  būs beigušies ERAF projekti  un algas vietā tiem būs bezalgas atvaļinājumi  vai
simboliskas darba slodzes un daži desmiti eiro algās. Valsts nopietnu bāzes finansējuma
pieaugumu 2014.gadā  neplāno. 35 ESF  projektu pabeigšana valstī rezultējās ar 500-1000
zinātnes bezdarbniekiem. Apmēram tikpat ERAF projektu pabeigšana šo skaitli palielinās divreiz.
Tas var izrādīties nāvīgs trieciens gan Latvijas zinātniski inovatīvai kapacitātei kopumā, gan
vadošam zinātnes grupām un institūtiem. .

Ī

Dr.Phys. Arnolds Ūbelis, 7.IP Nacionālās kontaktpunktu grupas kordinātors, e-mail: arnolds@latnet.lv

Vēstis no NKP  un atgādinājumi par pēdējām  7.IP konkursu aktivitātēm
2.1. LEAGAL  AND FINANCIAL ISSUES OF 7TH FRAMEWORK PROGRAMME (LEAGAL AND FINACIAL).

Uzmanību! Patreiz katram aktīvam zinātniekam ir ieteicami atvērt savu kontu vienotā
portālā - ES “Participant portal” (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home).Tas Jums
palīdzēs effektīvāk pārraudzīt darbu ar HORIZON 2020 projektu pieteikumiem un grantiem.

Vai esi atvēris savu kontu ES “Participant portal”!!!
LEAGAL AND FINANCIAL NCP: MSC. INGA ŠĪRANTE – spie@latnet.lv, TEL. 67228249, ES INFO: www.cordis.europa.eu/fp7/

2.17. SUPPORT FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES (RESEARCH INFRASTRUCTURES)
Uzmanību: 2013.gada 3.septembrī tika izsludināts pēdējais &.IP konkurss : FP7-

INFRASTRUCTURES-2013-2, ar termiņu 2013.gada 3.decembris.
INFRA-2013-3.1: Support actions on policy development, including international cooperation, for e-
Infrastructures.
Proposals will aim at providing policy support for e-Infrastructures, in one of the following areas:
• bringing together national and pan-European e-Infrastructure and research infrastructures initiatives and
stakeholders (in particular e-IRG and ESFRI) in view of better meeting common research infrastructure
needs through einfrastructure offerings,
• investigating the feasibility of EU-wide network of HPC competence centres to provide services to industry,
in particular to SME's,
• fostering an increased European role and participation with relevant stakeholders in global data
infrastructure initiatives, in particular the Research Data Alliance (RDA); this includes facilitating European
industrial involvement in order to exploit emerging opportunities for products and



services based on the increased availability of interoperable data,
• developing a roadmap for broadening e-infrastructures deployment to support the participation of the
citizens in all phases of the scientific development process, including the definition of research goals. Up to
one proposal per area will be funded under this call. The following additional eligibility criterion applies in this
call: each proposal shall cover only one of the four areas.

NKP: Msc. Andis Zīlāns – aab.kristine@apollo.lv, tel.6 7518014,
ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/
Latvijas delegāti 7IP programmkomitejā „INTERNATIONAL COOPERATION” – Dr.Andis Zīlāns.

2.20. ACTIVITIES OF JOINT RESEARCH CENTRE  ACTIVITIES
Lūdzu sekot Apvienotā pētniecības centra institūtu (JRC) aktivitātēm,  jauniem darba

piedāvājumiem un zinātniskā darba treniņa iespējām WEB lpp.:http://www.jrc.cec.eu.int/. Šie institūti
ir ļoti atvērti sadarbībai ar konkrētiem zinātniekiem jaunajās ES dalībvalstīs un ir arī iespējas
izmantot viņu pētniecības infrastruktūru, ja laicīgi uzsāk lietišķas sarunas.

NKP: Dr. Arnolds Ūbelis – arnolds@latnet.lv, tel. 67229727.
Latvijas delegāti  „JOINT RESEARCH CENTRE” –  valdē - Dr.Andrejs Siliņš, Dr.Arnolds Ūbelis

Uzmanību konferences:
'What role for diseases and patients in shaping Horizon 2020?'  will be held on 28 November 2013 in

Brussels, Belgium. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term incurable disease that
impedes the lungs and airways. To mark the global COPD day, this event aims to unite health advocacy
groups and EU policymakers in a productive discussion on improving healthcare systems...
'Rehabilitation in Cancer Care',  will be held from 28 to 29 November 2013 in Manchester, UK.
This conference aims to bring together healthcare professionals new to the field of oncology and palliative
care to provide an introduction to rehabilitation techniques in cancer care. Rehabilitation in cancer treatment
requires a multidisciplinary approach as such areas to be discussed include...
33. 'Horizon 2020 Energy First Call Infoday & Brokerage Event', ' will be held from 5 to 6 December 2013
in Brussels, Belgium. This event will target a wide spectrum of companies, universities and researchers from
Europe and beyond to foster the creation of consortia for the upcoming Horizon 2020 Energy calls. It will
focus on three areas including: energy efficiency, competitive low carbon energy and smart...
Second International Conference on Environment, Chemistry and Biology,  will be held from 13 to 14
December 2013 in Stockholm, Sweden. This interdisciplinary meeting will bring together leading scientists,
engineers and academics to present their research results and development activities. The event will provide
the basis for participants to establish business and research networks for...
'MacroTrend Conference on Applied Science: Paris 2013',  will be held from 20 to 21 December 2013 in
Paris, France. This conference takes a multidisciplinary approach to research with applied science benefiting
society, economy, business and overall human progress. It will cover a diverse range of disciplines including
chemistry, earth science and oceanography. With an aim to attract an equally diverse...
Fourth International Conference on Nanotechnology and Biosensors,  will be held from 20 to 21
December 2013 in Paris, France. This conference aims to bridge the gap between materials sciences and
life science by demonstrating the increasingly important role of nanotechnology in the development of
biosensors. The event will bring together participants from a variety of disciplines to foster...

3. Vēstis un atgādinājumi par Ietvara programmu projektiem
Informācija par finansētiem projektiem to rezultātiem un ieviešanas gaitu atrodama

INTERNETa lappusēs – http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm  un
http://cordis.europa.eu/fp7projects_en.htm/.

4. Aktivitātes un veiksmes
A)  Tie, kurus interesē . pirmā informācija par Marie Curie Actions on skills, training and carier

development sadaļa HORIZONTS 2020 programmā ir aicināti 2013.gada 21.novembrī, 16.30 atnākt
uz LU Atomfizikas un Spektroskopijas institūta auditoriju Šķūņu iela 4, Vecrīgā un noklausīties
Eiropas Komisijas eksperta lekciju: 16.30 – 17.30: Joshef  Mikita Some notes about H2020. Iepriekšējā
p i e t e i k š a n ā s  p a  t e l e f o n u  + 3 7 1  2 9 4 9 8 6 5 9  ( A r n o l d s Ū b e l i s ) ;

B) LU Lielajā Aulā 2013.gada 29.novembrī no 13.00 līdz 17.00, notiks tradicionālā,
pēc skaita ceturtā Eiropas Savienības 7-tās Ietvara programmas pētniecībai un tehnoloģiju
attīstībai

ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tā ir laba iespēja, FP7 konkursos veiksmīgām komandām, stendu referātu sesijā

parādīt savus projektus gan plašai sabiedrībai Latvijā  gan izpilddienestiem gan lēmumu
pieņēmējiem. Šoreiz tas būs īpaši svarīgi kontekstā ar Latvijas zinātnes starptautisko



izvērtēšanu,  jauno ES struktūrfondu plānošanas periodu (2014-2020). Pasākuma
publicitāti ir solījusies veicināt ES delegācija Latvijā. Ir sagaidāma Eiropas komisijas DG
RESEARCH&INNOVATION augsta līmeņa eksperta ierašanās, kurš vērtēs Latvijas
rezultātus un dos apsteidzošu priekšlasījumu par HORIZON 2020 pirmo konkursu laidienu,
kurš tiks izsludināts 2013.gada 11.decembrī.

C)  HORIZONTS-2020 atvēršanas pasākums Latvija uz šo brīdi ir ieplānots
2014.gada 24.janvārī.


