Latvijas un Baltkrievijas sadarbības
programma
zinātnē un tehnikā
Maija Bundule

Sadarbības programma
LR Izglītības un zinātnes ministrijas un BR Valsts
zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanās par
sadarbību zinātnē un tehnikā noslēgta 2018.gada
7.februārī.
Sadarbības programmas zinātnē un tehnikā mērķis ir
veicināt Latvijas un Baltkrievijas zinātnisko centru,
universitāšu,
laboratoriju un uzņēmumu sadarbību
zinātniski tehniskās izpētes jomā.
Sadarbības programma paredz:
- īstenot kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski
tehniskās programmas un projektus;
- Atbalstīt zinātnieku un speciālistu savstarpējas
vizītes, lai paplašinātu zinātniskos kontaktus;
- Kopīgu
semināru,
konferenču
un
izstāžu
organizēšanu un īstenošanu;
- Citu kopīgu, starp Pusēm iepriekš saskaņotu
pasākumu īstenošanu.
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Sadarbības programma

Programmu koordinē:
– No Baltkrievijas puses – Baltkrievijas
Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja;
– No Latvijas puses – Izglītības un
zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru.
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2020.Gada konkursa prioritātes

1. Enerģija un energoefektivitāte;
2. Jauni materiāli;
3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un
mākslīgais intelekts;
4. Bioloģiskā daudzveidība un klimata izmaiņas;
5. Veselība;
6. Ilgtspējīga reģionālā attīstība un aprites ekonomika.
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2020.gada projektu konkurss
•Konkursā var piedalīties universitātēs,
zinātniskajos institūtos, zinātniskos centros un
laboratorijās strādājošie zinātnieki, kā arī
uzņēmumi;
•Tiks izskatīti un vērtēti projekti, kuros ir
iesaistīti abu Pušu pārstāvji;

•Latvijas puses projekta dalībnieka zinātniskais
vadītājs konkursa ietvaros var piedalīties viena
projekta pieteikuma izstrādē;
•Latvijā projektu sagatavo angļu valodā.
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Projektu pieteikšana un vērtēšana

•Projekta partneri projekta pieteikumu
iesniedz savas valsts sadarbības programmu
koordinējošajai institūcijai;
•Projektu pieteikumus izvērtē katrā valstī
neatkarīgi;
•Lēmumu par atbalstu konkrētu projektu
īstenošanai pieņem Latvijas un Baltkrievijas
kopīgi izveidota komisija.
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Projekta administratīvās
atbilstības kritēriji
1. Projekts ir sagatavots atbilstoši prasībām, aizpildot
projekta veidlapu un parakstīts;
2. projektā ir iesaistīti partneri no Latvijas un Baltkrievijas;
3. projekta izmaksu tāme ir sastādīta un aprēķināta
atbilstoši nolikumā norādītajam;
4. projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 2.gadus;
5. projektu Latvijā īsteno zinātniskā institūcija vai
komercsabiedrība;
6. projekts atbilst kādai no konkursa prioritātēm;
7. Projektam ir pievienota Baltkrievijas partnera
sadarbības apliecinājuma vēstule;
8. projekts iesniegts Latvijā un Baltkrievijā.
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Projektu atlases kritēriji

1. Kvalitatīvs (tehniski) kopīgas zinātniskās izpētes vai
izstrādņu līmenis, zinātniskās pētniecības pieeju
oriģinalitāte un inovatīvais raksturs;
2. Partneru kopējā interese (sadarbības lietderības
pamatojums) un partneru spēja savstarpēji
papildināt vienam otru;
3. Partneru kvalifikācija un kompetence ar projekta
īstenošanu saistītajā zinātnes jomā;
4. Jauno zinātnieku iesaiste projektā;
5. Projektā uzsākto sadarbību plānots turpināt
iesniedzot kopējus projektu pieteikumus Eiropas
Savienības pētniecības un inovācijas programmas
Apvārsnis Eiropa, EUREKA un citu starptautisko
programmu konkursos.
Konkursā iesniegto projektu kvalitātes ekspertīzi organizē
Latvijas Zinātnes padome piesaistot neatkarīgus
ārvalstu ekspertus.
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Projektu īstenošana

 Projektus īsteno divus gadus;
 Projekta izmaksas Latvijas puses
partnerim var sasniegt 20 000
EUR/gadā;
 Finansējumu piešķir projekta īstenošanā
iesaistīto zinātnieku atalgojumam, darbam
nepieciešamo materiālu iegādei,
apmācībai, mobilitātes izdevumu segšanai
un citām darbībām, kas tieši saistītas ar
projekta izpildi.
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Atalgojuma izmaksas

Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku
atlīdzības likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas:

•projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas
plāno, vada un atbild par projekta rezultātu sasniegšanu
kopumā) – līdz 20 EUR/stundā
•projekta galvenajam izpildītājam (iesaistīts projekta
īstenošanā un ir atbildīgs par konkrētu projekta
rezultātu sasniegšanu) – līdz 16 EUR/stundā
•projekta izpildītājam (veic konkrētus uzdevumus
projekta izpildē) – līdz 14 EUR/stundā
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Programmas īstenošanas laika grafiks

•Atklātā konkursa izsludināšana –
2020.gada 9.marts

•Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš –
2020.gada 5.maijs
•Atbalsta piešķiršana projektu īstenošanai –
2020.gada rudens
•Projektu īstenošanas uzsākšana –
2021.gada 2.janvāris
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Projekta iesniegšana (1)

1. Projekta iesniegumu paraksta projekta dalībnieka
atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona un
projekta zinātniskais vadītājs.
2. Projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. Baltkrievijas partnera sadarbības apliecinājuma vēstules, ko
parakstījusi tā paraksttiesīga amatpersona, oriģinālu;
2. Latvijas un Baltkrievijas projekta dalībnieku zinātnisko
vadītāju CV;
3. Deklarācijas pielikumu par komercsabiedrības atbilstību
MVU (MK 2014.gada 16.decembra noteikumi nr.776), ja
attiecināms;
4. Pilnvaras kopiju, ja projekta iesniegumu parakstījusi Latvijas
partnera pilnvarota persona (ja attiecināms).
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Projekta iesniegšana (2)

Latvijas dalībnieks projekta iesniegumu var iesniegt:
1. papīra formātā (caurauklotu) vienā eksemplārā Aģentūras lietvedībā
(adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs);
2. Papīra formātā (caurauklotu) nosūtot pa pastu (adrese: Valsts izglītības
attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija) (iesniegumu sūtot
pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta
zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu);
3. Elektroniska dokumenta veidā PDF datnes formātā ar drošu elektronisko
parakstu un apliecinātu laika zīmogu nosūtot uz e-pasta adresi
info@viaa.gov.lv . Projekta zinātniskā vadītāja paraksts var būt skenēts.
Projekta iesniegšanas termiņš konkursam ir 2020.gada 5.maijs
plkst.17:00. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu pasta zīmogs var
būt reģistrēts līdz 2020.gada 5.maija plkst. 24.00.
Projekta elektronisko versiju PDF dokumenta datnes formātā, ievērojot
termiņu, nosūta arī uz e-pasta adresi: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Latvijas partnera projektā zinātniskais vadītājs var konkursā
iesniegt vienu projekta pieteikumu.
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Kontakti un informācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra
• Elza Zeidlere, elza.zeidlere@viaa.gov.lv,
tel.67785465;
• Maija Bundule, maija.bundule@viaa.gov.lv,
tel.67785423
Informācija par konkursu ir pieejama internetā Latvijā
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_baltkr
ievijas_sadarbiba/izsludinatie_konkursi/
Baltkrievijā
http://gknt.gov.by/deyatelnost/konkurs-sovmestnykhbelorussko-latviyskikh-nauchno-tekhnicheskikh-proektovna-2021-2022-gody.php?clear_cache=Y
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Latvijas un Ukrainas

kopīgās sadarbības programmas
zinātnes un tehnoloģiju jomā
2020.gada pētniecības projektu
konkurss

Zinātniskās sadarbības programma

Vienošanās par kopīgas sadarbības programmas
īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā ir
parakstīta 2015. gada 31. decembrī
Programmas mērķis:
Attīstīt un veicināt Latvijas un Ukrainas
sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā
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Zinātniskās sadarbības programma

Programmas īstenošanu koordinē:
– no Ukrainas puses – Ukrainas Izglītības
un zinātnes ministrija

– no Latvijas puses – Izglītības un zinātnes
ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru
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Konkursa prioritātes

1. enerģija un energoefektivitāte;
2. ekoloģija un vides pārvaldība, tostarp jūras vides
piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasām
izpēte;
3. jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un
profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
4. jauni materiāli;
5. Sociālās un humanitārās zinātnes.
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Projekta partneri

Projektā ir iesaistītas divas institūcijas (partneri), kas
pārstāv katru programas pusi: Latviju un Ukrainu

Projekta partneris Latvijā var būt zinātnisko
institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.
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Projektu īstenošana

Projektus īstenošanas ilgums ir divi kalendārie
gadi
Atbalstīto projektu uzsākšanas datums 2021.gada 1.janvāris
Projekta īstenošanas izmaksas Latvijas
partnerim var sasniegt 20 000 EUR/gadā
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Projekta sagatavošana

Projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam,
aizpildot projekta veidlapu

! Projekta zinātniskais vadītājs var sagatavot un
iesniegt konkursam vienu projektu

! Projektam

jāpievieno Ukrainas partnera
sadarbības apliecinājuma vēstules oriģināls,
kuru paraksta amatpersona vai tās pilnvarotā
persona
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Attiecināmās izmaksas
projektā
Projekta tiešās izmaksas:
1. Projektā nodarbināto zinātnisko darbinieku atlīdzība, tostarp darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
2. Inventāra, instrumentu un materiālu (piemēram, ķimikāliju,
laboratorijas trauku, medikamentu, pipešu) iegādes un piegādes
izmaksas
3.Komandējumu izmaksas Latvijā un Ukrainā
4. Citi ar projekta izpildi saistīti izdevumi:

4.1. kopīgu konferenču un darba semināru organizēšanas izmaksas
4.2 kopīgu publikāciju un izdevumu sagatavošanas un izdošanas
izmaksas
Projekta netiešās izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no projekta
tiešo izmaksu summas.
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Atlīdzības likmes projektā
Projekta izpildē nodarbināto zinātnisko darbinieku
atlīdzības likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas:

• projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas
plāno, vada un atbild par projekta rezultātu sasniegšanu
kopumā) – līdz 20 EUR/stundā
• projekta galvenajam izpildītājam (iesaistīts projekta
īstenošanā un ir atbildīgs par konkrētu projekta rezultātu
sasniegšanu) – līdz 16 EUR/stundā
• projekta izpildītājam (veic konkrētus uzdevumus
projekta izpildē) – līdz 14 EUR/stundā
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Komandējumu nosacījumi
Ir attiecināmi komandējumu izdevumi
Latvijā un Ukrainā
Komandējumi ir īstermiņa - nepārsniedz vienu
mēnesi
Komandējuma izdevumus Latvijas partneris sedz
saviem darbiniekiem atbilstoši 2010. gada 12.
oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.969
“Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi”
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Projekta administratīvās
atbilstības kritēriji
1. Projekts ir sagatavots atbilstoši prasībām, aizpildot projekta
veidlapu un parakstīts;
2. projektā ir iesaistīti partneri no Latvijas un Ukrainas;
3. projekta izmaksu tāme ir sastādīta un aprēķināta atbilstoši
nolikumā norādītajam;
4. projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 2.gadus;
5. projektu Latvijā īsteno zinātniskā institūcija vai
komercsabiedrība;
6. projekts atbilst kādai no konkursa prioritātēm;

7. Projektam ir pievienota Ukrainas partnera sadarbības
apliecinājuma vēstule;
8. projekts iesniegts Latvijā un Ukrainā.
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Projekta kvalitātes kritēriji
1. projekta zinātniskā kvalitāte un inovatīvais raksturs
2. partneru kompetence ar projekta īstenošanu saistītajā
zinātnes jomā
3. partneru spēja savstarpēji papildināt vienam otru
4. paredzamā projekta rezultātu zinātniskā nozīmība,
projekta ieguldījums zinātnes nozares attīstībā
5. doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšanās projektā
6. projektā uzsākto sadarbību plānots turpināt iesniedzot
kopējus projektu pieteikumus Eiropas Savienības vai citu
starptautisko programmu konkursos
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Projekta parakstīšana

Projektu paraksta:
• partnera paraksta tiesīgā amatpersona vai tās
pilnvarotā persona un
• partnera projekta zinātniskais vadītājs
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Projekta iesniegšana (1)
Latvijas partneris projektu var iesniegt:


papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Aģentūras
lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs)



papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot pa
pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1,
Rīga, LV-1050, Latvija). Nosūtot pa pastu par projekta
iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas
datumu



nosūtot elektroniski projekta elektronisko versiju PDF datnes
formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu
uz e-pastu info@viaa.gov.lv . Projekta zinātniskā vadītāja paraksts
var būt skenēts.

Projekta elektronisko versiju PDF dokumenta datnes formātā,
ievērojot termiņu, nosūta arī uz e-pasta
adresi:ineta.pliksa@viaa.gov.lv
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Projekta iesniegšana (2)

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 18.maijs
plkst.17:00
Nosūtot projektu pa pastu, pasta zīmogam jābūt ar datumu
2020.gada 18.maijs

! Projekts iesniedzams abās programmas pusēs:
Latvijā un Ukrainā
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Projektu pieteikšana un
vērtēšana
• Projektu pieteikumus izvērtē katrā valstī
neatkarīgi. Administratīvo vērtēšanu veic VIAA
• Latvijā projektu kvalitatīvo izvērtēšanu veic
Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar
apstiprināto metodiku
• Lēmumu par atbalstu konkrētu projektu
īstenošanai pieņem Latvijas un Ukrainas kopīgi
izveidota komisija
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Kontakti un informācija
VIAA
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Ineta Plikša,
ineta.pliksa@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67 785 485

VIAA
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Maija Bundule,
maija.bundule@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67 785 423
Informācija par konkursu ir pieejama Latvijā
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv_ukrainas_sadarbiba/sada
rbibas_programmas_konkursi/
Ukrainā
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskihnaukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok18-travnya
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Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās
sadarbības atbalsta fonda 2020.gada
projektu konkurss
Maija Bundule
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās
sadarbības atbalsta fonds

Fondu 2000.gadā izveido Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrija, Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrija un
Taivānas Zinātnes un tehnoloģijas ministrija.
Fonda mērķis ir veicināt zinātnisko sadarbību starp
Fonda dalībvalstīm atbalstot:
– kopēju pētniecības projektu īstenošanu,
kuru izstrādē piedalās visu trīs valstu
zinātnieki;
– kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanu;
– vieslektoru un zinātnieku apmaiņu, lai veicinātu
savstarpēju izpratni par zinātnes attīstību,
kultūru, ekonomiku un politiku Fonda valstīs.
3
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Projektu konkurss

– Projektu konkursam var pieteikt pētniecības
projektus visās fundamentālo un lietišķo
pētījumu nozarēs tostarp humanitārās un
sociālās zinātnēs;
– Konkursā var piedalīties universitātēs, zinātniskajos
institūtos un centros strādājošie zinātnieki.
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Projekta attiecināmās izmaksas

Projekta tiešās izmaksas:
1. Projektā nodarbināto zinātnisko darbinieku atlīdzība,
tostarp darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas
2. Inventāra, instrumentu un materiālu (piemēram, ķimikāliju,
laboratorijas trauku, medikamentu, pipešu) iegādes un
piegādes izmaksas
3.Komandējumu izmaksas
4. Citi ar projekta izpildi saistīti izdevumi, tostarp:

4.1. kopīgu konferenču un darba semināru organizēšanas
izmaksas
4.2 kopīgu publikāciju un izdevumu sagatavošanas un
izdošanas izmaksas
Projekta netiešās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no
projekta tiešo izmaksu summas.
3
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Projekta pieteikšana un vērtēšana

– Projekta pieteikumu kopīgi sagatavo Latvijas,
Lietuvas un Ķīnas Republikas (Taivānas) zinātnieki
aizpildot vienotu pieteikuma veidlapu angļu valodā un
iesniedz to katrs savas valsts institūcijai, kas
atbildīga par Fonda konkursa īstenošanu;
– Projektu var pieteikt īstenošanai uz trīs gadiem;
– Projektu pieteikumus izvērtē katrā valstī neatkarīgi
piesaistot ekspertus (peer review);
– Reizi gadā tiekas Fonda Rīcības komiteja, kas pieņem
lēmumu par atbalstu konkrētu projektu īstenošanai
balstoties uz peer review rezultātiem.
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Projektu kvalitātes vērtēšanas
kritēriji
1. projekta zinātniskā kvalitāte:
1.1. pētījuma kvalitāte, novitāte un pamatotība;
1.2. projektā iesaistīto partneru zināšanu apmaiņas un
sadarbības kvalitāte;
2. projekta īstenošanas kapacitāte:
2.1. pētniecības darbu plānojums;
2.2.
projekta
īstenošanai
nepieciešamais
materiāli
tehniskais nodrošinājums;
2.3. projekta partneru kompetence, darba pieredze un
“spēja savstarpēji papildināt vienam otru” (competences, experience
and complementarity of project partners).
3. projekta ietekme:
3.1. paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība, ieguldījums
sociālo vai ekonomisko problēmu risināšanā;
3.2. ieguldījums kopējā P&A (pētniecība un attīstība)
cilvēkkapitāla attīstībā, tai skaitā jaunu un ilgtspējīgu sadarbības
modeļu izveide;
3.3. ieguldījums jaunu sadarbības projektu sagatavošanā
iesniegšanai
Eiropas
Savienības
pētniecības
un
inovācijas
pamatprogrammas konkursā.
3
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Finansējums

Finansējumu projekta īstenošanai piešķir:
 25 000 $/gadā – eksaktajās zinātnēs;
 20 000 $/gadā – sociālajās un humanitārajās
zinātnēs;

Latvijas un Lietuvas projekta dalībniekiem
finansējumu piešķir no diviem avotiem:
 ¾ Latvijas valsts budžeta;
 ¼ Taivānas Zinātnes un tehnoloģiju ministrijas
budžeta;
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Konkursa laika grafiks

Atklātā konkursa izsludināšana:
2020.gada 1.februāris
Projektu pieteikumu iesniegšana:
2020.gada 30.aprīlis
Fonda Rīcības komitejas sēde:
2020.gada novembrī
Konkursa rezultātu paziņošana:
2020.gada decembris
Projektu īstenošanas uzsākšana:
2020.gada 1.janvāris
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Projekta iesniegšana
Latvijas partneris projektu var iesniegt:
 papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Aģentūras
lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs)
 papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot
pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela
1, Rīga, LV-1050, Latvija). Nosūtot pa pastu par projekta
iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas
datumu
 nosūtot elektroniski projekta elektronisko versiju PDF datnes
formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika
zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv . Projekta zinātniskā
vadītāja paraksts var būt skenēts.
Projekta pieteikumam pievieno skenētus sadarbības partneru
parakstus (projekta veidlapas 5.pielikums «Signatures of
Principal Investigators and Heads of the Institutions»
Projekta elektronisko versiju PDF dokumenta datnes formātā,
ievērojot termiņu, nosūta arī uz e-pasta adresi:
liva.grinevica@viaa.gov.lv
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Kontakti un informācija

Līva Griņēviča
E-pasts: liva.grinevica@viaa.gov.lv
Tel. 67785463
Maija Bundule
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
Tel. 67785423, 26514481

Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Valsts izglītības attīstības aģentūra
5.stāvs, Vaļņu iela 1, Rīga
Interneta mājaslapa:

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/lv
_lt_taivanas_fonds/fonda_konkursi/
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Jūsu uzmanībai...

Iesniedzot projektu lūdzu pārliecinieties, ka
arī Jūsu projekta sadarbības partneri ir
iesnieguši pieteikumu savas valsts
atbildīgajā institūcijā.
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Paldies par uzmanību !
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