ERA.Net RUS Plus
2017.gada projektu konkurss

ERA.Net RUS Plus projekts

Projekta mērķis – veicināt un sekmēt Eiropas
Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbību ar
Krievijas zinātniekiem;
Projekta uzdevums – kopīga projektu konkursa
organizēšana, lai atbalstītu starpnacionālu un izcilu
pētniecības projektu īstenošanu nanotehnoloģiju,
veselības, vides un klimata izmaiņu, kā arī sociālo
un humanitāro zinātņu jomās;
Projekta darbības laiks: 1.11.2013. - 31.10.2018.
Projekta koordinators – DLR Projektu aģentūra
(Vācija);
Latviju pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra,
kontaktpersonas: Dr. Maija Bundule, tel. 67785423,
e-pasts: Maija.Bundule@viaa.gov.lv
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ERA.Net RUS Plus 2017.gada
konkursa dalībnieki

Konkursā piedalās 12 Eiropas valstu zinātni
finansējošās organizācijas un 5 Krievijas zinātni
finansējošās organizācijas, tostarp:
–
–
–
–
–

Krievijas Federācijas Izglītības un zinātnes ministrija;
Krievijas Fundamentālo pētījumu fonds;
Krievijas Zinātņu akadēmijas Urālu nodaļa;
Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļa;
Krievijas Zinātņu akadēmijas Tālo Austrumu nodaļa.
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Organisation

Nanotechnologies

Environment/
Climate Change

Health

Social Sciences/
Robotics
Humanities

Research Foundation - Flanders (FWO), Beļģija

x

x

x

x

x

Bulgaria National Science Fund (BNSF), Bulgārija

x

x

x

x

x

Estonian Research Council (ETAg), Igaunija

x

x

x

x

x

Academy of Finland (AKA), Somija
German Federal Ministry of Education and Research
(BMBF), Vācija

x

x

x

x

x

State Education Development Agency (VIAA), Latvija

x

x

x

x

x

Center of International Projects of the Academy of
Sciences of Moldova (CIP), Moldāvija

x

x

x

x

Executive Agency for Higher Education, Research,
Development and Innovation Funding (UEFISCDI),
Rumānija

x

x

x

x

Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (MON), Krievija

x

x

x

x

Russian Foundation for Basic Research (RFBR),
Krievija

x

x

x

x

x

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (UB
RAS), Krievija

x

x

x

x

x

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(SB RAS), Krievija

x

x

x

x

x

Far Eastern Branch of the Russian Academy of
Sciences (FEB RAS), Krievija

x

x

x

x

x

Ministry of Education, Science and Technological
Development (MPNTR), Serbija

x

x

x

x

x

Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovākija

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Swiss National Science Foundation (SNF), Šveice
The Scientific and Technological Research Council of
Turkey (TUBITAK), Turcija
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ERA.Net RUS Plus 2017.gada
konkursa prioritātes
Nanotehnoloģijas
- Advanced nano-sensors for environment and health;
- Novel functional nanomaterials based on design and
modelling.
Vide/klimata izmaiņas
- Impact of climate change and extreme climate events on
the environment;
- Prevention and remediation of pollution of aquatic
systems.
Veselība
- Regenerative medicine, biomaterials and organ-on-achip-systems;
- Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious
diseases.
Sociālās un humanitārās zinātnes
- Demography, conflicts and security issues;
- Traditional and non-traditional cultural values;
- Opportunities for and challenges to regional
development and social cohesion.
Robotika
- Robotics Design and Human-Robot Interaction;
- Robots in agriculture, medicine, industry, maritime and
education.
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ERA.Net RUS Plus konkursa
nosacījumi
- Projekta konsorcija minimālais sastāvs: trīs
dalībnieki no vismaz trīs valstīm, no kurām viena ir
Krievija;

- Projektu var iesniegt konkursa dalībvalstu zinātniskās
institūcijas (universitātes, institūti, zinātniskie centri) un
uzņēmumi;
- Konkursam var iesniegt projektus ar īstenošanas
ilgumu vismaz divi gadi bet ne ilgāku kā trīs gadi.
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Nosacījumi Latvijas dalībniekiem

- Latvijas budžeta finansējums dalībniekiem sekmīgajos
pētniecības projektos var sasniegt 210 000 EUR vienam
projekta dalībniekam (līdz 70 000 EUR/gadā);

- Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi Nr.259
«Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās
sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju
jomā»;
- Finansējums no valsts budžeta apakšprogrammas
70.06.00 «Dalība Eiropas Savienības pētniecības un
tehnoloģiju attīstības programmās»;

- Latvijas ieguldījums konkursa budžetā ir 840 000 EUR
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ERA.Net RUS Plus konkursa
laika grafiks
Projektu pieteikumu iesniegšana on-line režīmā
izmantojot saiti uz PT-Outline rīku
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/rus_st2017 ;
Projektu konkurss notiks vienā kārtā;
Projektu konkurss atvērts -2017.gada 2.maijā;
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš -2017.gada
4.jūlijs plkst.15.00 (CET);
Projektu vērtējumu atspēkošana (rebuttal) –
2017.gada 22.-29.septembris
Zinātniskās padomes lēmumi – 2017.gada oktobrī;
Lēmums par atbalstāmajiem projektiem 2017.gada
novembris;
Projektu īstenošana tiks uzsākta –2018.gada pavasarī.
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PT-Outline rīks partneru
meklēšanai

Projekta partnerus var meklēt, izmantojot interneta vietni: partnering.pt-dlr.de

9

Projektu vērtēšana

1. Projekta atbilstības pārbaude (nacionālā
līmenī);
2. Katram projektam 2 neatkarīgi eksperti,
3. Konkursa zinātniskā padome (15-20
eksperti);
-

No katras valsts vismaz viens eksperts;
Katra konkursa tematika pārstāvēta ar 3
ekspertiem;

4. Lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai
pieņem Finansētāju institūciju grupa
(Group of Funding Parties)
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Projektu vērtēšana
kritēriji
I.

Scientific and/or technological merit (threshold: 3/5)
I.
Sound concept, quality of objectives,
II.
Progress beyond the state-of-the-art,
III. Quality and effectiveness of the scientific and technological
methodology and associated work plan.
II. Potential impact (threshold: 3/5)
I.
Impact of the project towards relevant societal challenges,
II.
Meeting market and economical needs,
III. Appropriateness of measures for the dissemination and/or
exploitation of transnational project results, and management of
intellectual property.
III. Quality of the consortium (threshold: 3/5)
I.
Complementarity of qualifications and relevant experience of
the coordinator and the individual participants/participating
research teams,
II.
Fair distribution of efforts.
IV. Quality and efficiency of the implementation and the
management (threshold: 3/5)
I.
Appropriateness of the management structure and procedures,
II.
Appropriate allocation and justification of the resources to be
committed (budget, staff, equipment).
V.
Quality of the presentation (threshold: 3/5)
I.
Clarity and comprehensiveness of the full proposal,
II.
Compliance with the structure requirements.
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•
•

Vadlīnijas projekta pieteicējam:
Konkursa nolikums

Informācija

Informācija par projektu konkursu atrodama
-ERA.Net RUS Plus mājaslapā www.era.net-rus.eu

-Konkursa dokumenti:
-

Konkursa paziņojums (Call Announcement)
Vadlīnijas projekta pieteicējam (Guide for Applicants):
Konkursa nolikums (Terms of Reference)

-Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/era_ne
t_proj/era_net_rus_plus/?tl_id=22787&tls_id=54728
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Paldies par uzmanību

