Pēcdoktorantūras pētniecības
atbalsts

2016.gada 22.aprīlī

Pēcdoktorantūras programmas
ieviešanas posmi
PP līgumu
slēgšana

2017.g. februāris

PP vērtēšana

2017.g. janvāris

PP iesniegšana

2016.g. oktobris

Pēcdoktorantu atlase ZI un
pie komersantiem*

2016.g. augustsseptembris
2016.g. augusts

PP atlases izsludināšana (t.sk.
Euraxess)
VIAA līgums ar CFLA

2016.g. jūlijs

VIAA Projekta vērtēšana

2016.g. jūnijs

VIAA Projekta iesniegšana

PP atlases dokumentu saskaņošana ar IZM
CFLA izsludināts projekta konkurss

17.05.2016.
2016.g. maijs
18.03.2016.

* 2 nedēļas pirms pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma iesniegšanas – informācija par pētījuma
tēmu, atbilstošo zinātnes nozari un atslēgvārdiem.
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VIAA uzdevumi Pēcdoktorantūras
programmas ieviešanā
VIAA – Pēcdoktorantūras pētniecības
iesniedzējs CFLA un finansējuma saņēmējs.

atbalsta

projekta

VIAA uzdevumi:
 izsludina pētniecības pieteikumu atlases reizi gadā;
 organizē pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijas darbu;
 organizē pētniecības pieteikumu zinātniskās kvalitātes
izvērtējumu, ko veic Eiropas Komisijas ekspertu datu bāzē
iekļauti eksperti;
 pieņem lēmumu par pētniecības pieteikumu iesniegumu
apstiprināšanu;
 konsultē pētniecības pieteikumu īstenotājus;
 izveido pēcdoktorantūras programmas uzraudzības komisiju;
 sniedz metodisko atbalstu un veic pētniecības pieteikumu
īstenošanas uzraudzību;
 popularizē
Pēcdoktorantūras
pētniecības
atbalsta
programmu, tai skaitā ārvalstīs;
 uzkrāj datus par pētniecības pieteikuma iesniegumiem un
īstenošanu.
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Svarīgi!
• Ir saskaņojums ar
LZP, LRP, LVZIA,
LTRK

Pēcdoktorantūras pētniecības
1.atlases kārtas dokumentu
saskaņošana (I)

Līdz 2016.gada 9.martam izstrādāti un iesniegti IZM
saskaņošanai
šādi
Pēcdoktorantūras
pētniecības
atbalsta pirmās pieteikumu atlases kārtas dokumentu
projekti:
 pētniecības pieteikumu atlases procedūra un
kārtība;
 pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas
dokumenti:
pētniecības
pieteikumu
atlases
nolikums;
pētniecības
pieteikumu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas
metodika;
- pētniecības pieteikuma iesnieguma veidlapa
un tās aizpildīšanas metodika.
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Pēcdoktorantūras pētniecības 1.atlases
kārtas dokumentu saskaņošana (II)
Līdz
20.martam
izstrādāti
un
iesniegti
saskaņošanai IZM šādi dokumentu projekti:
 līgums ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem;
 vērtēšanas komisijas reglaments;
 pētniecības projektu uzraudzības un finansējuma
piešķiršanas kārtība;
 kārtība grozījumu veikšanai pētniecības projektu
līgumos un līgumu pārtraukšanas procedūras
kārtība;
 aktivitāšu plāns pētniecības projektu atlases
procedūru nodrošināšanai vismaz 1 reizi gadā;
 sinerģijas nodrošināšanas kārtība pētniecības
projektu papildinātībai ar ERAF “Praktisko pētījumu
atbalsts”, “Apvārsnis 2020”, “Radošā Eiropa” un
valsts budžetu.
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Svarīgi!
• Ārvalstu
pēcdoktorantu
piesaiste

Latvijas
vēstnesis

IZM
mājas
lapa

VIAA
mājas
lapa

Euraxess

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu atlases izsludināšana

ZI un
komersantu
atlases
izsludināšana

Ārvalstu un
Latvijas
pretendentu
konsultēšana

Pēcdoktorantu atlase ZI un
komersantu institūcijās

PP
iesniegšana

PP
iesniegšana

Pēcdoktorantūras PP
atlases izsludināšana
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Svarīgi!
• Zinātniskais apraksts
un CV angļu valodā

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu iesniegumu
sagatavošana (I)

Pētniecības pieteikumu iesniedzēji:
 Zinātniskā institūcija,
 LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais,
vidējais vai lielais komersants.
Pētniecības pieteikuma iesniegums sastāv no pētniecības
pieteikuma veidlapas un tās pielikumiem:
 1.pielikums “Pētniecības pieteikuma īstenošanas laika
grafiks”;
 2.pielikums “Finansēšanas plāns”;
 3.pielikums “Pētniecības pieteikuma budžeta kopsavilkums”;
 4.pielikums “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts
(Research project proposal)” (angļu valodā);
 5.pielikums “Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksts (CV)
(angļu valodā)”.
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Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu iesniegumu
sagatavošana (II)
Pievienojamie papilddokumenti:
 vienošanās
starp
pētniecības
pēcdoktorantu;

pieteikuma

iesniedzēju

un

 apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību;
 komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums (ja
attiecināms) (angļu valodā);
sadarbības partnera vēstule par gatavību piedalīties pētniecības
pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms);
pilnvara vai iestādes iekšējs normatīvais akts, kas apliecina
pilnvarojumu parakstīt projekta (ja attiecināms);
 tulkojums (ja attiecināms);
 Komisijas (EK) ekspertu datu bāzē iekļauto ekspertu vērtējums par
projekta zinātnisko kvalitāti (ja attiecināms);
 EK lēmums par projekta ES pētniecības un inovāciju programmas
“Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālās
stipendijas” ietvaros iesniegtā projekta apstiprināšanu (ja attiecināms);
 ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” Marijas
Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālās stipendijas” ietvaros
iesniegtā projekta iesnieguma kopija (ja attiecināms).
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Svarīgi!
• Atbilstība RIS 3
mērķiem, prioritātēm
vai jomām

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu iesniegumu
sagatavošana (III)

Pētniecības pieteikuma veidlapā iekļaujamā
informācija:
Pētniecības pieteikuma apraksts;
Pētniecības
pieteikuma
īstenošanas,
administrēšanas un uzraudzības apraksts,
Saskaņa ar horizontāliem jautājumiem, t.i.,
vienlīdzīgas iespējas un ilgtspējīga attīstība;
Plānotā publicitāte;
Rezultātu uzturēšanas un ilgtspējas nodrošināšana;
Valsts atbalsta jautājumi (ar saimniecisko darbību
saistītiem projektiem).
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Svarīgi!


Pēc kopsavilkuma un
atslēgvārdiem tiks
meklēti starptautiskie
eksperti

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu iesniegumu
sagatavošana (IV)

Zinātniskajā aprakstā iekļaujamā informācija:
Ekselence (līdz 5 lp.) – īss kopsavilkums, pētījuma
kvalitāte un inovācijas līmenis, mobilitātes skaidrība un
kvalitāte, vadības kvalitāte un uzņemošās iestādes
piemērotība, pēcdoktoranta kapacitāte;
Ietekme (līdz 2 lp.) – ar pētniecības un inovāciju saistīto
cilvēkresursu, prasmju un darba apstākļu uzlabošana,
plānoto darbību (aktivitāšu) rezultātu zināšanu un
tehnoloģiju pārneses efektivitāte;
Īstenošana (līdz 5 lp.) – darba plāna saskaņotība un
efektivitāte.
1
0

Svarīgi!
• Pēcdoktorantiem, kas
saņēmuši virssliekšņa
vērtējumu M.Kirī
programmā, zinātniskā
kvalitāte atkārtoti netiek
vērtēta

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu vērtēšana (I)

3. Zinātniskās
kvalitātes
vērtēšana

1.
Administratīvā
vērtēšana

2. Atbilstības
vērtēšana
Ja ekspertu grupas konsolidētā viedoklī kādā no kritērijiem pētniecības
pieteikums ir saņēmis atzīmi zemāku par 3, vai ja visu atzīmju kopsumma ir
zemāka par 10, tad pētniecības netiek virzīts tālākai izskatīšanai finansējuma
piešķiršanai.
1
1

Pēcdoktorantūras pētniecības
pieteikumu vērtēšana (II)
Izcilība jeb ekselence
Ietekme
Pētniecības pieteikuma zinātniskā
Pēcdoktoranta zināšanu un prasmju
kvalitāte, problēmas aktualitāte
nozarei un RIS3 mērķu sasniegšanai.
pārnese, sniedzot viņam jaunas
karjeras perspektīvas.
Novitātes līmenis un ticamība. Multiun stardisciplinārie aspekti.
Pēcdoktoranta spēja veikt pētījumu
attiecīgajā pētījumu virzienā,
sasniegt paredzēto zinātnisko
kapacitāti un prasmju pieaugumu.
Zinātniskā mobilitāte. Iesaistīto
institūciju pienesums un zinātniskā
kvalitāte. Zinātniskā konsultanta
kompetence.
Pētniecības pieteikuma ieguldījums
Pēcdoktoranta prasmju un
zinātniskās kapacitātes pilnveidē.
1 – 5 punkti

Pētniecības attīstība pētījuma nozarē
iesniedzēja zinātniskajā institūcijā,
augstskolā vai pie komersanta.
Zinātniskās sadarbības iespējas.
Jaunradīto zināšanu nozīmība
pētniecības jomai. Devuma
sociālekonomiskais potenciāls.
Zināšanu un tehnoloģiju pārneses
skaidrība un ticamība.
Publicitātes plāna kvalitāte un
ticamība - zinātnisko rezultātu
izplatīšana, sabiedrības informēšana,
komunikācija ar iespējamo inovāciju
ieviesējiem.
1 – 5 punkti

Kapacitāte

Pētījumu un mācību plāna
kvalitāte, atbilstība izvirzītajiem
mērķiem un iespēja tos sasniegt
efektīvā veidā.

Pētījuma vadības kvalitāte un
risku pārvaldība.

Pētījuma vides atbilstība un
infrastruktūras pieejamība.

Pēcdoktoranta pētījuma
realizācijas atbalstam iesaistīto
institūciju zināšanas un
kompetences.
1 – 5 punkti

1
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Pēcdoktorantu pētniecības
pieteikumu īstenošana (I)

VIAA metodiskais atbalsts pētniecības pieteikuma īstenošanā:
 metodika par līgumiskām attiecībām ar uzņemošo zinātnisko
institūciju vai partnera zinātnisko institūciju ārvalstīs;
 metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem;
 metodiskie norādījumi par paveiktā darba uzskaites principiem;
 metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu un
darbnespējas lapām;
 metodiskie norādījumi par darbu apvienošanu;
 palīgmateriāls par izdevumus attaisnojošiem un rezultātus
apliecinošiem dokumentiem;
 skaidrojums par iepirkumu organizēšanu, nodokļu piemērošanu;
 palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanai;
 komunikācijas pasākumu un publicitātes plāns.
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Pēcdoktorantu pētniecības
pieteikumu īstenošana (III)
Principi pētniecības pieteikumu īstenošanā:
Informācija un konsultācijas Pētniecības pieteikumu
īstenotājiem (PPĪ);
PPĪ progresa pārskati;
Avansa maksājums PPĪ līdz 30% no publiskā
finansējuma (PF);
Atbalsts un vizītes PPĪ īstenošanas vietā;
Avansa un starpposma maksājumi PPĪ nepārsniedz
90% no PF;
PPĪ darba laika un paveiktā darba laika uzskaite.

1
4

Pēcdoktorantu pētniecības
pieteikumu īstenošana (II)
Demarkācija ar 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa, Apvārsnis 2020, “Radošā
Eiropa” un valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem:
vienlaikus nevar saņemt darba samaksu no 1.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa, Apvārsnis 2020, valsts budžeta vai Pēcdoktorantūras pētījumu cita
pētniecības pieteikuma ietvaros;
pēcdoktorants, kas vienreiz ir saņēmis Pēcdoktorantūras pētniecības
atbalsta finansējumu, nevar atkārtoti iesniegt citu pētniecības pieteikumu
Pēcdoktorantūras pētījumu ietvaros.
Papildinātība:
pētījumu projektu mērķiem jābūt savstarpēji papildinošiem secīgi vai
horizontāli, bet ar skaidri nodalāmām pētījuma aktivitātēm, ko veic katra
pētījuma projekta ietvaros, un skaidri nodalītiem sasniegtajiem rezultātiem.
Sinerģija – aktivitātes, kuru pētījumu sinerģijā iegūtais rezultāts ir lielāks
nekā katra atsevišķā pētījuma rezultātu kopsumma, tos īstenojot atsevišķi:
mobilitāte, saņemot mobilitātes finansējumu no mobilitātes projekta
(piem COST, Maria Sklodowska-Curie mobilitātes projekti) vai “Radošā
Eiropa” pētījuma projekta kāda sava pētījuma aktivitātes īstenošanai,
saglabājot darba samaksu no “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
pētniecības pieteikuma.
1
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Pēcdoktorantu pētniecības
pieteikumu īstenošana (IV)

Ja Pētniecības pieteikuma īstenotājs ir saņēmis negatīvu
Eiropas Komisijas ekspertu veiktu zinātniskā snieguma
vērtējumu, Pētniecības pieteikuma īstenotājs veic
Pētniecības pieteikuma grozījumus atbilstoši Eiropas
Komisijas ekspertu ieteikumiem un rekomendācijām.
Ja ir saņemts negatīvs neatkarīgo ārvalstu ekspertu
Pētniecības pieteikuma gala vērtējums, vai pēc eksperta
vērtējuma gala rezultāti nav sasniegti pilnīgi, Aģentūra
patur tiesības neizmaksāt gala maksājumu vai to
izmaksāt daļēji atbilstoši gala maksājumu veikšanas
kārtībai.
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Plānotie pēcdoktorantūras pieteikumu
konkursi 2017. - 2020. gadā

1.kārta – 18 274 000 EUR, jeb 30 %
2.kārta

3.kārta

4.kārta

5.kārta

• 03.04.2017.

• 05.03.2018.

• 03.12.2018.

• 04.09.2019.

20 %

17 %

17 %

16 %

Sekmīgu startu!

Vēl VIAA kolektīvs
1
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Paldies par uzmanību!

