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

Projektu konkursa mērķis
2015. gada novembrī EUREKA Sekretariāts (Briselē) ir izsludinājis
Eurostars-2 programmas projektu
5. konkursu ar termiņu 2016. gada 18. februāris, 20.00 CET

Konkursa mērķis ir Eiropas valstu pētniecībā un attīstībā iesaistītu (inovatīvo)
mazo un vidējo uzņēmumu, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai
pakalpojumus atbalsts, lai panāktu šo inovatīvo MVU priekšrocības tirgus
konkurētspējā
Konkursa mājaslapa: www.eurostars-eureka.eu
Plānots, ka 5. konkursa ietvaros tiks atbalstīti
3 līdz 4 Eurostars-2 programmas projekti
Projektus Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra
2016. gada maijā ir plānots izsludināt programmas Eurostars-2
6. projektu konkursu ar termiņu 2016. g. 15. septembris, 20.00 CET
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Projektu konkursa mērķa auditorija
Projekta Latvijas atbalsta pretendenti:
• viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā
reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti (ne obligāti
inovatīvie) un/vai
• viena vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas ir reģistrētas zinātnisko
institūciju reģistrā
Projekta uzsākšanas starptautiskais etaps - pirms nacionālā (Latvijas)!
Projektu izstrādā un tiešsaistes režīmā iesniedz
viens no atbalsta pretendentiem
EUREKA Sekretariāta uzturētajā Eurostars-2 mājaslapā
www.eurostars-eureka.eu
Pieeja projekta veidlapai tikai pēc reģistrēšanās,
no EUREKA Sekretariāta e-pasta vēstules saites!
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Pētniecībā un attīstībā iesaistīts uzņēmums
(Inovatīvs uzņēmums)
http://www.eurostars-eureka.eu
“Eligibility guidelines for applications”:
R&D-performing SME:
To qualify as an R&D-performing SME an organisation must first comply with the EC
definition of an SME. In addition, it must also meet the thresholds for dedicated R&D
FTEs or turnover set by EUREKA.
SMEs with a headcount of 100 FTE employees or fewer must:
• have at least 5.0 FTEs dedicated to R&D activities
• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities
• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities

SMEs with a headcount of more than 100 FTE employees must:
• have at least 10.0 FTEs dedicated to R&D activities
• or dedicate at least 10.00% of their FTE to R&D activities
• or dedicate at least 10.00% of their turnover to R&D activities.
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Projekta finansējums
5. projektu konkursa laika grafiks
Maksimālais nacionālā atbalsta finansējuma apjoms vienam atbalsta pretendentam:
līdz 70 000/ gadā
EK ieguldījums projektā: maksimāli 25 % no projekta dalībniekam
faktiski izmaksātā nacionālā atbalsta
• Eurostars (2008. – 2013. g.), EK līdzfinansējums no IeP7 un
• Eurostars-2 (2014. – 2020. g.), EK līdzfinansējums no Apvārsnis 2020
Projekta tēmu nosaka paši atbalsta pretendenti (“A bottom-up approach”)

• Projektu pieteikumu izvērtēšana un rezultātu paziņošana: 2016. gada jūnijs
• Atbalstīto projektu īstenošanas uzsākšana: 2016. gada oktobris
• Projekta īstenošanas maksimālais ilgums: līdz 3 gadiem (36 mēneši)
• Komercializācija – maksimāli divu gadu laikā pēc projekta beigām
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Centralizētās ekspertīzes
laika grafiks

EUREKA Sekretariāta laika plānojums projektu konkursiem un
centralizētajai projektu ekspertīzei

Time-to-contract is within 4 to 7 months
EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 02. februārī
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Personāla atlīdzības likmes
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 20 EUR (divdesmit
euro) stundā
• projekta galvenajam izpildītājam (iesaistīts projekta īstenošanā un ir atbildīgs
par konkrētu projekta rezultātu sasniegšanu) – līdz 16 EUR (sešpadsmit euro)
stundā
• projekta izpildītājam (veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) – līdz 14
EUR (četrpadsmit euro) stundā

Attiecināmās izmaksas skat. nolikumā vai MK 2015. gada 26. maija not. Nr. 259

EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 02. februārī
7

Projekta dokumentu iesniegšana EUREKA
Sekretariāta mājaslapā, centralizētā ekspertīze
Projekta veidlapu «Eurostars Application Form» aizpilda (tikai pēc
reģistrēšanās) tiešsaistes režīmā EUREKA Sekretariāta Eurostars-2 mājaslapā:

http://www.eurostars-eureka.eu
Iesniedz elektroniski:
•Eurostars-2 pieteikuma veidlapu, angliski;
•Pēdējo 2 gadu finanšu pārskatus vai biznesa plānu jaundibinātam uzņēmumam (skenēti
vienā failā, latviski);
•Vienu failu ar jebkuru citu projektu raksturojošu, atbilstošu informāciju (angliski).
Ir lejuplādējamas vadlīnijas:
 Projekta pieteikuma sagatavošana;
 Eurostars-2 formālās atbilstības kritēriji;
 Projektu novērtēšanas vadlīnijas un
 Tiešsaistes iesniegšanas sistēmas apraksts.
Projekta tēmu nosaka paši pieteicēji (“bottom-up” pieeja).
Centralizētajā ekspertīzē EUREKA/Eurostars-2 Sekretariātā katru projektu izvērtē:
 3 tehniskie eksperti un
 6 - 10 Neatkarīgo ekspertu grupas eksperti
Neatkarīgo ekspertu grupa atbilstoši tehnisko ekspertu vērtējumam veido
sarindoto sekmīgo projektu sarakstu
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Projektu administratīvās atbilstības
kritēriji (ESE)
EUREKA Sekretariāta (ESE) noteiktie Eurostars-2 projektu 13 administratīvās atbilstības
kritēriji (Eligibility criteria, skat attiecīgās vadlīnijas):
1)Projekta vadošais dalībnieks ir P&A iesaistīts (inovatīvs) MVU, kas darbojas kādā no
EUROSTARS-2 dalībvalstīm
2)Projekts atbilst EUREKA programmas kritērijiem:
•
Projekta gala produkts ir tirgus pieprasīts
•
Projekts nodrošina nozīmīgu tehnoloģisko progresu ražošanā,
tehnoloģiskajos procesos vai pakalpojumu sfērā
3)MVU – projekta dalībnieki atbilst Eiropas Savienības MVU definīcijai
4)Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz 3 gadus
5)Jaunā produkta ieviešana tirgū ir paredzēta 2 gadu laikā pēc projekta pabeigšanas
6)Vismaz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir P&A iesaistītu MVU izmaksas
7)Projektā piedalās vismaz divi dalībnieki no dažādām EUROSTARS-2 dalībvalstīm
8)Projekta viena dalībnieka vai dalībnieku no vienas valsts kopējās izmaksas nepārsniedz
75% no projekta kopīgajām izmaksām (līdzsvarots projekts)
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Prasības atbalsta pretendentam - 1
Atbalsta pretendentam ir noteiktas šādas prasības (MK 2015. gada 26. maija not. Nr. 259):
•

tas ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un izpildi

•

tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, atbilstošs pētnieciskais un tehniskais personāls
(laboranti un tehniķi), kā arī projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

•

uz atbalsta pretendentu neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši regulas Nr. 651/2014 1.
panta 4. punkta "a" apakšpunktam, ja viņš pretendē uz valsts atbalstu

•

tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē
pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu

•

tam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas nolēmumu netiek īstenots
tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav
piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

•

tas nav sodīts par Latvijas 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

•

ja tiek saņemts valsts atbalsts, tas nav grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2.
panta 18. punktam

•

tas nav saņēmis vai neplāno saņemt par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām finansējumu
no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem finanšu resursiem, kuri nav Latvijas
institūciju tiešā vai netiešā kontrolē
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Prasības atbalsta pretendentam - 2
•

tam projekta ietvaros plānotās izmaksas par darbībām projektā nepārklājas ar darbībām, kuras finansē
citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros

•

tas šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu attiecībā uz tām pašām darbībām un projekta
attiecināmajām izmaksām nesummē ar de minimis atbalstu

•

vienas un tās pašas izmaksas un darbības projekta ietvaros nav finansētas no nacionālā finansējuma

•

ja atbalsta pretendents ir uzņēmums, tas ir iesniedzis finanšu pārskatus par diviem pēdējiem
noslēgtajiem saimnieciskajiem gadiem

•

ja atbalsta pretendents ir pētniecības organizācija, tā atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā publiskos pārskatus par pēdējiem
diviem noslēgtajiem pārskata gadiem. Ja pētniecības organizācija ir dibināta mazāk nekā pirms diviem
gadiem, tā iesniedz publisko pārskatu par noslēgto pārskata gadu, ievērojot zinātniskās institūcijas
reģistrācijas datumu zinātnisko institūciju reģistrā

•

ja pretendē uz valsts atbalstu, tas sniedz informāciju par atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši
regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam, ja attiecināms

•

ja atbalsta pretendents ir pētniecības organizācija, saņemot valsts atbalstu, tā nodala saimniecisku
darbību no darbības, kurai nav saimnieciska rakstura, un šo darbību izmaksas, finansējumu un
ieņēmumus (ja attiecināms) tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu,
ievērojot normatīvo regulējumu par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību,
ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts
(finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā
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Nacionālais etaps – dokumenti
Pēc sekmīgas starptaustikās ekspertīzes vadošais atbalsta pretendents iesniedz Aģentūrā:
• iesniegumu
• visu projektā iesaistīto dalībvalstu atbalsta pretendentu parakstītu
Konsorcija līgumu
Iesniegumu lejuplādē no:
http://www.viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/atbalsts_proj/fin_atb_projektiem
Projekta iesniegumu un Konsorcija līgumu iesniedz vienā no sekojošajiem veidiem:

•
•

papīra formātā Aģentūras lietvedībā, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs
papīra formātā nosūtot pa pastu, adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu
iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija

•

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

EUREKA un Eurostars-2 Ziņu diena Rīgā, 2016. gada 02. februārī
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Lēmumu pieņemšana
Izglītības un zinātnes ministrs izveido projektu vērtēšanas komisiju,
kuras sastāvā ir deleģēti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas,
Ekonomikas ministrijas, nozaru ministrijām, Latvijas zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes
padomes un Aģentūras

Projektu vērtēšanas komisija pieņem lēmumus par:
• atbalsta piešķiršanu projektam un atbalsta apmēru, pamatojoties uz atbalsta
pretendenta iesniegumu
• atteikumu piešķirt atbalstu projektam
Aģentūra: slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu
Valsts atbalstu nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam ir uzsākta
projekta īstenošana, pirms aģentūrā ir iesniegts pieteikums vai iesniegums
(neveidojas valsts atbalsta stimulējošā ietekme)
Projekta dalībnieki nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu
ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību,
kādā finanšu pārskatos atspoguļo valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu
starptautisko organizāciju un institūciju finansiālo atbalstu (finanšu palīdzību), ziedojumus un
dāvinājumus naudā vai natūrā

Atsevišķs Eurostars-2 projekta finanšu konts un

Eurostars-2 logo uz visiem ar projektu saistītajiem materiāliem
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EUREKA un Eurostars-2 programmu
galvenās atšķirības
Programma
N
1.

2.

Raksturojums
Projekta sagatavošanas un
izvērtēšanas etapu kārtība,
etaps
Projekta vadošais projekta
dalībnieks

3.

Attiecināmo izmaksu
sadalījums projekta dalībnieku
starpā

4.

Projektu ekspertīze (vērtēšana
pēc kvalitātes kritērijiem)

5.

Atbalsts vienam projekta
Latvijas dalībniekam gadā,
euro
Inovatīvā produkta
komercializācija, gadi pēc
projekta beigām

6.

EUREKA
1.Nacionālais
2.Starptautiskais
Jebkurš uzņēmums
(MVU vai lielais) vai publiska
pētniecības un zināšanu
izplatīšanas organizācija
Jebkurš
(ievērojot līdzsvarota projekta
nosacījumu)
Nacionālā:
Latvijas zinātnes un
tautsaimniecības eksperti

Eurostars-2
1. Starptautiskais
2.Nacionālais
Inovatīvs mazais vai
vidējais uzņēmums
(MVU)
Vismaz 50% no projekta
attiecināmajām izmaksām
ir jābūt inovatīvo MVU
izmaksām
Centralizēta (EUREKA
Sekretariāts):
nozares eksperti no visas
Eiropas

60 000

70 000
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Kontaktdati:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/petn_tehn_attist_progr/progr_eurostars/
https://www.eurostars-eureka.eu/

Vaļņu iela 1, Rīgā, LV – 10
Tel.: 67 785 406
e-pasts: Ilze.Beverte@viaa.gov.lv

