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NKP ekspertu kapacitātes celšanas pasākumi

• Dalība apmācībās: datu apstrāde un vizualizēšana,  prezentācijas 
veidošanas māksla,  

• Dalība EK organizētajās info dienās un pasākumos, t.sk. konferencēs savā 
tematikā:

• Organizēti tīklošanās pasākumi Materiālzinātnēs un Sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs

• Pieredzes apmaiņas pasākums ar Baltijas valstu NKP Viļņā

• Dalība NKP tīkla projektos:





Projekta izstrādes izdevumu segšana programmas “Apvārsnis 
2020” apakšprogrammu konkursos iesniegta un virs kvalitātes 
sliekšņa novērtēta projekta sagatavošanai

• Iesniegti 39 pieteikumi;

• Veikta iesniegto pieteikumu izvērtēšana;

• Notikušas 2 komisijas sēdes;

• Kopā apstiprināti 39 pieteikumi projekta izstrādes izdevumu 
segšanai 

• Kopējā summa par visiem pieteikumiem 264 210 Eur.



Performance of Latvia in Horizon 2020

0.29% of total EC contribution





Atbalsts dalībai ERA-NET Cofund projektos

• Noslēgti 5 līgumi ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros 
atbalstītu projektu Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek 
segta no ERAF projekta Nr.1.1.1.5./17/I/001 līdzekļiem;

• 2 līgumi noslēgti ar Rīgas Tehnisko universitāti, 2 līgumi 
noslēgti ar Latvijas universitāti un 1 līgums ar Koksnes 
ķīmijas institūtu. 

• Izmaksāti avansi par kopējo summu 278 100Eur. 

• Uzsākta līgumu izpildes uzraudzība. 

• Projektu ilgums 30-36 mēneši.



EURAXESS Latvija statuss 
2018.gada novembris

• Izveidots EURAXESS Latvija sadarbības tīkls
• Valsts augstskolas ⇒ 9 

• Privātās augstskolas ⇒ 6 

• Zinātniskie institūti ⇒ 4 

• Izveidots sadarbības iestāžu tīkls 
• PMLP, VID, VSAA, AIC

• Organizēta ārvalstu zinātnieku aptauja 
(pieredze- problēmas- ieteikumi)

• Apkopta informācija par ārvalstu zinātnieku    

skaitu Latvijā 

(EURAXESS Latvija sadarbības tīkla iestādēs) 

• Definēts pasākumu kopums 2019.gada darba 
plānam
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