EUREKA programmas
2016. gada projektu konkurss
EUREKA un Eurostars-2 programmu Ziņu diena
2016. gada 04. februārī, Rīgā

Projektu konkursa mērķis
2016. gada 27. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 26.
maija noteikumiem Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu
īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” (likumi.lv), Valsts izglītības attīstības
aģentūra (Aģentūra) ir izsludinājusi EUREKA programmas projektu konkursu
(konkurss)

Konkursa nolikums:
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/eureka_apraksts/eureka_konkursi/

Konkursa mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās
sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus
produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus
Konkursa ietvaros tiks atbalstīti 5 līdz 6 EUREKA programmas projekti
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī

2

Projektu konkursa mērķa auditorija
Projekta Latvijas atbalsta pretendenti:
• viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti
sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti un/vai
• viena vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju
reģistrā
Projektu izstrādā un Aģentūrā iesniedz vadošais atbalsta pretendents
Projekta zinātniskais vadītājs izsludinātajā projektu konkursā var iesniegt
vienu projekta pieteikumu
Projekta uzsākšanas nacionālais (Latvijas) etaps - pirms starptautiskā!
Katram projekta dalībniekam ir jāuzsāk E! projekts savā valstī –
jāizpilda attiecīgā nacionālā procedūra
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Projektu konkursa laika grafiks
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 31. marts, plkst. 17.00
Projekta pieteikumu iesniedz (vairāk skat. konkursa nolikumā):

•
•

papīra formātā Aģentūras lietvedībā, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs vai
papīra formātā nosūtot pa pastu:
adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
nosūtot projekta pieteikumu pa pastu, pasta zīmogam ir jābūt reģistrētam līdz
2016.gada 31. marta plkst. 24:00

•

elektronisku dokumentu formātā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Aģentūras e-pasta adresi info@viaa.gov.lv

Projektu pieteikumu izvērtēšana un rezultātu paziņošana: 2016. gada maijs – jūnijs
EUREKA projekta statuss: 2016. gada jūnija beigās

Atbalstīto projektu īstenošanas uzsākšana: 2016. gada augusts – septembris
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Projektu valsts atbalsta apjoms
Atbalsta pretendenta maksimāli pieļaujamais valsts atbalsta apmērs viena projekta
posma īstenošanai ir 60 000 euro (sešdesmit tūkstoši euro)
• Atbalsta finansējumu projekta īstenošanai piešķir pa posmiem
•Projekta īstenošanu finansē, piešķirot katram atsevišķajam atbalsta pretendentam
avansu katra posma izpildei līdz 80% apmērā no projekta attiecīgā posma
attiecināmajām izmaksām
•Par projekta posmu ir uzskatāms projekta izpildes periods 12 kalendāro mēnešu
garumā, skaitot no līguma noslēgšanas datuma
Atbalstu nepiešķir, ja atbalsta pretendents ir uzsācis darbu pie projekta vai darbību
projektā pirms EUREKA projekta pieteikuma iesniegšanas Aģentūrā
(nav stimulējošā ietekme)
Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši
Komercializācija – maksimāli trīs gadu laikā pēc projekta beigām
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Konkursa tematiskās prioritātes
Projekts var pretendēt uz atbalstu, ja tas atbilst vismaz vienam Latvijas
prioritārajam virzienam zinātnē fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā
atbilstoši MK 2013.gada 20. novembra rīkojumam Nr. 551 „Par prioritārajiem
virzieniem zinātnē 2014. – 2017. gadā” (likumi.lv):
1. Vide, klimats un enerģija (vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu
ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa
mazietilpīgas ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām)
2. Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un
kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas)
3. Sabiedrības veselība (profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes
un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas)
4. Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana (zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un
mežu resursu apguves tehnoloģijas un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas)
5. Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība,
demogrāfija, vide)
6. Letonika (Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības)

Projekta tēmu augstāk minēto virzienu ietvaros nosaka paši atbalsta pretendenti
(EUREKA programams princuips: “A bottom-up approach”)

6

Attiecināmās izmaksas
Personāla atlīdzības likmes
Attiecināmās izmaksas skat. nolikumā vai MK not. 2015. gada 26. maija Nr. 258
Projekta izpildē nodarbinātā personāla atlīdzības likmes, neskaitot darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
• projekta zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas plāno un vada
projektu, kā arī atbild par projekta rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz
18 EUR (astoņpadsmit euro) stundā
• projekta galvenajam izpildītājam (iesaistīts projekta īstenošanā un ir
atbildīgs par konkrētu projekta rezultātu sasniegšanu) – līdz 14 EUR
(četrpadsmit euro) stundā
• projekta izpildītājam (veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) –
līdz 11 EUR (vienpadsmit euro) stundā
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Projekta atbalsta nosacījumi
Projekts var pretendēt uz atbalstu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 projekts paredz tirgū pieprasītu inovatīvu produktu, tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādi
 projekta īstenošanā ir iesaistīti zinātniskās institūcijas un komersanti (turpmāk - atbalsta pretendenti) no
vismaz divām programmas dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz viena ir programmas
dalībvalsts

 projekts atbilst vismaz vienam Latvijas prioritārajam virzienam zinātnē fundamentālo un lietišķo pētījumu
jomā atbilstoši MK 2013.gada 20. novembra rīkojumam Nr. 551 „Par prioritārajiem virzieniem zinātnē
2014. – 2017. gadā”

 projektā ir iesaistīta vismaz viena komercsabiedrība - inovatīvā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma
ieviesēja;

 trīs gadu laikā no projekta pabeigšanas dienas ir paredzēts izstrādāto inovatīvo produktu, tehnoloģiju vai
pakalpojumu ieviest tirgū (komercializācija)

 ir izstrādāts biznesa un attīstības plāns, kas satur informāciju par to, kā atbalsta pretendenti plāno ieviest
tirgū (komercializēt) inovatīvo produktu vai tehnoloģiju un izplatīt fundamentālo pētījumu, rūpniecisko
pētījumu vai eksperimentālās izstrādes darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā

 projektam ir plānota ietekme uz komercsabiedrības juridiskās adreses reģistrācijas vietas (piemēram,
pašvaldība) attīstības iespējām
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Atbalsta pretendents var pretendēt uz atbalstu, ja tas atbilst šādiem
nosacījumiem:

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

• tas ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi, turklāt vadošais atbalsta
pretendents ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību un izpildi
tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, pētnieciskais un tehniskais personāls (laboranti un tehniķi)
un materiāltehniskais nodrošinājums, lai varētu nodrošināt projekta īstenošanu
uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a“ apakšpunktā
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju
nav nodokļu vai nodevu parādu
tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības
procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas
likvidācijas procesā (ja attiecināms)
tas ir reģistrēts komercreģistrā vai zinātnisko institūciju reģistrā
tas nav sodīts par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai
tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā
nodarījuma izdarīšanu
tas nav grūtībās nonākusi komercsabiedrība
tas nav saņēmis vai neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem
par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai darbībām
ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija, kura veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kurām nav
saimnieciska rakstura, tas nodala attiecīgo darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai novērstu
saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu
ja atbalsta pretendents ir komercsabiedrība, kura darbojas arī neatbalstāmajās nozarēs, kas noteiktas regulas Nr.
651/2014 1. panta 3. punktā, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja komercsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās darbības
vai finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības neatbalstāmajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts atbilstoši
9
šiem noteikumiem

Iesniedzamie projekta dokumenti (1)
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, vadošais atbalsta pretendents iesniedz
Aģentūrā šādus dokumentus:
• latviešu valodā aizpildītu vadošā atbalsta pretendenta un projekta atbalsta pretendentu parakstītu
EUREKA projekta pieteikumu (MK Noteikumu Nr.258 1.pielikums). EUREKA projekta
pieteikumu paraksta atbalsta pretendenta atbildīgā amatpersona vai tā pilnvarotā persona un
projekta zinātniskais vadītājs
• EUREKA projekta attiecināmo izmaksu tāmi katram atbalsta pretendentam (MK Noteikumu
Nr.258 2.pielikums);
• projektā nodarbinātā personāla sarakstu katram atbalsta pretendentam (MK Noteikumu Nr.258
3.pielikums), kā arī projekta zinātniskā vadītāja dzīves un darba gājuma aprakstu (CV);

• katra atbalsta pretendenta aizpildītu atbalsta pretendenta apliecinājumu (MK Noteikumu
Nr.258 6.pielikums) par atbilstību
• katra atbalsta pretendenta finanšu pārskatus par diviem pēdējiem saimnieciskajiem gadiem, ja
atbalsta pretendents ir komercsabiedrība
• katra atbalsta pretendenta publiskos pārskatus par zinātnisko darbību par pēdējiem diviem
noslēgtajiem pārskata gadiem, ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija. Ja zinātniskā
institūcija ir dibināta mazāk nekā pirms diviem gadiem, iesniedz publiskos pārskatus par
noslēgtajiem pārskata gadiem atbilstoši tās reģistrācijai zinātnisko institūciju reģistrā
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Iesniedzamie projekta dokumenti (2)
Vadošais
atbalsta
pretendents,
iesniedzot
projekta
dokumentus Aģentūrā, var tiem pievienot šādus dokumentus:
• Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopiju, ja atbalsta pretendents ir
komercsabiedrība, vai zinātnisko institūciju reģistra reģistrācijas apliecības
kopiju, ja atbalsta pretendents ir zinātniskā institūcija
• Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka atbalsta pretendentam nav
nodokļu un nodevu parādi, kas ir izsniegta ne agrāk kā 20 darbdienas no MK
2015.g. 25.maija noteikumu Nr. 258 25.punktā minēto dokumentu iesniegšanas
dienas Aģentūrā
• Koercreģistra izziņu, kas apliecina, ka atbalsta pretendents ar tiesas lēmumu nav
atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās
aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar reģistrā
pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms)

Ja vadošais atbalsta pretendents neiesniedz augstāk minētos dokumentus, Aģentūra tos
iegūst normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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EUREKA projekta pieteikums (MK not.
Nr.258 1. pielikums)
3.6. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbilstība
pētniecības un attīstības darbu kategorijām (pēc projekta izmaksām)
III. Kritēriju grupa
"AKTIVITĀŠU, ATBALSTA UN
ATTIECINĀMO IZMAKSU
NOVĒRTĒJUMS (AAA)”
AAA.2. Vai atbalsta pretendentu
projektā plānoto aktivitāšu
atbalsta intensitāte ir noteikta
atbilstoši?

Pētniecības un attīstības darbu
kategorijas

Jā/Nē

Īpatsvars no vadošā atbalsta
pretendenta projekta aktivitātēm
(%)

Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentā izstrādne
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte

(Projekta pētniecības un attīstības darbību kategorijas atbilstoši MK 2015.g. 26.maija not. Nr.258 9.punktam)
• Ekon. klasifik. kodi: regula (EK)
Nr. 1893/2006: NACE rev.2;
• Zinātnes klasifikācijas kodi:
DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/
FINAL: Frascati;
• Starpposmi un nodevumi
(Milestoens and deliverables);
• Ekonomiskās ietekmes
novērtējums;

3.7. Vadošā atbalsta pretendenta projektā plānoto aktivitāšu atbalsta intensitāte
Aktivitātes pa pētniecības un
attīstības darbu kategorijām

Atbalsta
intensitāte,
%

Pamatojums

Fundamentālie pētījumi
Rūpnieciskie pētījumi

• Laika grafiks (Ganta karte);

Eksperimentā izstrādne

• Aktivitāšu savstarpējo sakarību
grafiks (Pērta diagramma).

Tehniski ekonomiskā
priekšizpēte
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Atbalstāmās pētniecības un attīstības darbību
kategorijas
(Regulas Nr. 651/2014 2. panta 84., 85., 86. un 87. punkti)
Atbalstu piešķir sekojošām pētniecības un attīstības darbību kategorijām:
9.1. fundamentālajiem pētījumiem – eksperimentālam vai teorētiskam darbam, ko galvenokārt veic, lai iegūtu
jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu lietojumu vai izmantošanu;
9.2. rūpnieciskajiem pētījumiem – plānveida pētījumiem vai nozīmīgam izpētes darbam, lai iegūtu jaunas
zināšanas un prasmes jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai jau esošo produktu, procesu vai
pakalpojumu būtiskai uzlabošanai. Tie ietver kompleksu sistēmu komplektējošo daļu radīšanu un var ietvert
prototipu veidošanu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām, kā arī
izmēģinājuma līniju radīšanu, ja tas nepieciešams rūpnieciskiem pētījumiem un jo īpaši nepatentētu tehnoloģiju
validēšanai;
9.3. eksperimentālajai izstrādnei (tai skaitā prototipu izgatavošanai) – esošo zinātnisko atziņu, tehnoloģisko,
darījumdarbības un citu attiecīgu zināšanu un prasmju iegūšanai, kombinēšanai, modelēšanai un izmantošanai,
lai izstrādātu jaunus vai uzlabotus produktus, procesus vai pakalpojumus. Tajā var ietilpt arī, piemēram,
darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu konceptuāla definēšana, plānošana un
dokumentēšana.
Eksperimentālā izstrādne var ietvert prototipu izgatavošanu, demonstrējumus, izmēģinājumprojektus
(pilotprojektus), jaunu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu testēšanu un validēšanu vidē, kas
atspoguļo reālus darbības apstākļus, ja galvenais mērķis ir tehniski uzlabot produktus, procesus vai
pakalpojumus, kuri vēl nav pietiekami nostabilizējušies. Tā var ietvert tāda komerciāli izmantojama prototipa
izgatavošanu vai izmēģinājumprojekta izstrādi, kas ir gala komercprodukts un kura ražošana ir pārāk dārga, lai
to izmantotu vienīgi demonstrējumiem un validēšanai;
9.4. tehniski ekonomiskajai priekšizpētei – projekta potenciāla novērtējumam un analīzei, lai atvieglotu
lēmuma pieņemšanas procesu, objektīvi un racionāli apzinot projekta priekšrocības, trūkumus, iespējas un
draudus, kā arī nosakot tā īstenošanai vajadzīgos resursus un tā īstenošanas izredzes.

Administratīvās atbilstības kritēriji
Projektu vērtēšanā piemēro sekojošos administratīvās atbilstības kritērijus:
1) projekta pieteikums un citi konkursa nolikuma 8.punktā minētie projekta dokumenti ir
iesniegti noteiktajā termiņā
2) projekta pieteikums, atbalsta pretendenta apliecinājums, EUREKA projekta attiecināmo
izmaksu tāme un EUREKA projektā nodarbinātā personāla saraksts ir sagatavots atbilstoši
veidlapām, latviešu valodā
3) ir iesniegti visi konkursa nolikuma 8.punktā minētie projekta dokumenti
4) nolikuma 8.punktā minētie projekta dokumenti ir sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 11.
punktā uzskaitītajām nosacījumiem
5) projekta pieteikumu ir parakstījušas atbalsta pretendentu atbildīgās amatpersonas vai to
pilnvarotās personas un projekta zinātniskais vadītājs, turklāt paraksti ir oriģināli

6) projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo, kas ir norādīts konkursa
nolikuma 6.punktā
Aģentūra 10 (desmit) darbdienu laikā pēc konkursa termiņa beigām veic projekta pieteikumu un
citu konkursa nolikuma 8. punktā minēto projekta dokumentu
14
administratīvās atbilstības pārbaudi

Administratīvās atbilstības kritēriji
– projekta pieteikuma precizēšana
Ja projekta pieteikums vai citi konkursa nolikuma 8.punktā minētie
projekta dokumenti neatbilst kādam no konkursa nolikuma 18.2, 18.3., 18.4. vai
18.5. apakšpunktā minētajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, Aģentūra 5
(piecu) darbdienu laikā no projekta pieteikuma un citu konkursa nolikuma
8.punktā minēto projekta dokumentu saņemšanas informē par to projektā
iesaistītos atbalsta pretendentus, nosūtot elektronisku vēstuli par
konstatētajām neatbilstībām

Atbalsta pretendenti 3 (trīs) darbdienu laikā no minētās elektroniskās
vēstules saņemšanas dienas iesniedz Aģentūrā precizētu projekta pieteikumu vai
citus konkursa nolikuma 8.punktā minētos projekta dokumentus un to
elektroniskās versijas atkārtotai administratīvās atbilstības pārbaudei

EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Projektu vērtēšana pēc kvalitātes kritērijiem
Projektu un atbalsta pretendentu atbilstību izskata EUREKA programmas
projektu vērtēšanas komisija (komisija), kuru izveido Aģentūra, komisijas sastāvā iekļaujot
pa vienam deleģētam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un
zinātnes ministrijas, Aģentūras un Latvijas Zinātnes padomes
Komisija pieņem lēmumu virzīt vērtēšanai pēc kvalitātes kritērijiem tos projektus, kuri
atbilst konkursa nolikuma 5.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros iesaistītie atbalsta
pretendenti atbilst MK noteikumu (MK noteikumu Nr.258 6.pielikums) minētajiem
nosacījumiem
Projektu vērtēšanā piemēro kvalitātes kritērijus, kas ir norādīti MK noteikumu Nr.258
5.pielikumā “EUREKA projekta vērtēšanas kritēriji”

•Aģentūra 30 darbdienu laikā organizē projektu vērtēšanu, piesaistot katra projekta
izvērtēšanai vismaz divus zinātnes ekspertus un divus tautsaimniecības ekspertus, kuriem nav
interešu konflikta saistībā ar izvērtējamo projektu
•Komisija izskata projektu vērtēšanas rezultātus un pieņem lēmumus par atbalstāmajiem
projektiem
•Pieņemto komisijas lēmumu Aģentūra atbalsta pretendentam nosūta ierakstītas vēstules veidā
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Projektu vērtēšanas kvalitātes kritēriji
Projektu vērtēšanā piemēro kvalitātes kritērijus, kas ir norādīti MK
noteikumu Nr.258 5.pielikumā “EUREKA projekta vērtēšanas kritēriji”
Kritēriju grupa “EUREKA ATBILSTĪBAS GALVENIE KRITĒRIJI (G)”
Kritēriju grupa “AKTIVITĀŠU, ATBALSTA UN ATTIECINĀMO IZMAKSU
NOVĒRTĒJUMS (AAA)”
NOTEICOŠAIS KRITĒRIJS (N) Visu atbalsta pretendentu finansiālās iespējas
Kritēriju grupa “PAMATA NOVĒRTĒJUMS (P)”
• P.1 Partnerība un atbalsta pretendenti
• P.2 Projekta uzbūve
Kritēriju grupa “TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJA (TI)”
Kritēriju grupa “TIRGUS UN KONKURĒTSPĒJA (K)”
• K.1 Tirgus un ienesīgums
• K.2 Konkurētspējas priekšrocības
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Starptautiskais etaps EUREKA projekta statuss
EUREKA programmas Eiropas līmeņa ieviesēja institūcija ir starptautiska zinātniska
bezpeļņas asociācija "EUREKA Secretariat", kas reģistrēta Briselē, Beļģijā
Atbalsta pretendenti, par kuru projektu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta
piešķiršanu, kopā ar projekta dalībniekiem no citām valstīm veic sekojošo:

• aizpilda no EUREKA programmas Sekretariāta brīvpieejas mājaslapas
http://www.eurekanetwork.org lejupielādētu projekta veidlapu „EUREKA
Project Form”
• sagatavo projektā iesaistīto dalībvalstu atbalsta pretendentu Sadarbības līgumu
(Consortium Agreement) par projekta īstenošanu un tā rezultātu izmantošanu, t.
sk. par jau īpašumā esošā un jaunradītā intelektuālā īpašuma sadalījumu projekta
partneru starpā (Background and Foreground IP), kā arī par izmantošanu.
EUREKA Project Form:
http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Starptautiskā veidlapa
“EUREKA Project Form”
Attiecīgās vadlīnijas “EUREKA Project Form Guidlines” lejuplādē no:
http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form
“The EUREKA Project Form is divided in 4 major parts:
• General Information: Acronym, duration, cost, involved countries,
etc.
• Project Outline: description, technology envisaged, markets
• Main Participant: complete contact, address, involvement in the
project
• Other participant: all the other participants
All these buttons brings you to the correspondent part

Fill in the form by starting with GENERAL INFORMATION then the others”
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī
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Līgums par projekta
īstenošanu
Aģentūra slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu
(turpmāk - līgums), ja:
• EUREKA
Sekretariāta
uzturētajā
mājaslapā
http://www.eurekanetwork.org elektroniskajā projektu datu bāzē ir
veikta atzīme, ka projektam ir piešķirts EUREKA programmas projekta
statuss (EUREKA label)
• vadošais atbalsta pretendents ir iesniedzis Aģentūrā papīra formā vienā
eksemplārā visu projektā iesaistīto dalībvalstu atbalsta pretendentu
parakstīta Sadarbības līguma (Consortium Agreement) kopiju

EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 04. februārī

20

Projekta posma u.c. atskaites

• Pēc projekta pirmā posma beigām projekta zinātniskais vadītājs Aģentūrā
iesniedz posma atskaites:
 pārskatu par projekta posma īstenošanu un

 projekta posma finanšu atskaiti atbilstoši līgumam
• Pēc posma pārskata izvērtēšanas Aģentūra to kopā ar saviem secinājumiem
iesniedz komisijai, kas pieņem lēmumu par turpmāko atbalstu projekta
īstenošanai
• Pēc projekta īstenošanas beigām projekta zinātniskais vadītājs iesniedz
pārskatu par projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem
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Kontaktdati
Valsts izglītības attīstības aģentūra
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/eureka_apraksts/eureka/
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Vaļņu iela 1, Rīgā, LV – 10
Tel.: 67 785 406
e-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv

Paldies par uzmanību!

