
1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības 
projektiem pētniecībā un inovācijās” 1.atlases kārta

Aktuālie pētniecības projektu konkursi 
Kopējās programmēšanas iniciatīvās



Darba kārtība

Ievads KPI

Par klimata 
pārmaiņām jūrās 
un okeānos

Par ilgtspējīgas 
un izturīgākas 
lauksaimniecības 
pārtikas un ne-
pārtikas 
sistēmām

Par pārtikas un 
diētas ietekmi uz 
ķermeņa lieko svaru

Par pārtikas un 
uztura drošību

Par jūras 
tehnoloģijām
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Kopējās 

programmēšanas 

iniciatīvas



Eiropas Pētniecības telpas dalības
stiprināšana – Kopējās programmēšanas
koncepts

KPI koncepts izveidots 2008.gadā, lai risinātu
koordinācijas trūkumu starp nacionālajām pētniecības
programmām, mazinātu fragmentāciju, nevajadzīgu
dublēšanos un kritiskās masas trūkumu

KPI ietvaros tās dalībvalstis izstrādā stratēģiskās
pētniecības programmas (Strategic Research Agenda),
kuru pamatā ir kopējs skatījums uz veidu, kādā ir
risināmas svarīgas sabiedrības problēmas.

KPI galvenie mērķi: 

- kopīgi risināt Eiropa lielos sabiedrības izaicinājumus;
- saskaņot nacionālās pētniecības programmas;
- piedalīties kopējās aktivitātēs;



5 KPI (IZM dalība konkursos)

„Veselīgas un produktīvas jūras un okeāni” (Healthy and
Productive Seas and Oceans – OCEANS)

„Alcheimera slimība un citas neirodeģeneratīvās slimības”
(Neurodegenerative Disease Research – JPND)

„Klimata zināšanu apvienošana Eiropā” (Connecting
Climate Knowledge for Europe – CLIMATE)

„Vairāk gadu, labāka dzīve – demogrāfisko pārmaiņu
iespējas un izaicinājumi” (More Years, Better Lives – The
Potential and Challenges of Demographic Change – MYBL)

„Mikrobu rezistence – jauni apdraudējumi sabiedrības
veselībai” (Antimicrobial Resistance – AMR)



Dalība 2018.gada konkursos

Konkurss
LV dalībnieku 
pieteiktie 
projekti

LV dalībnieku pieteiktie 
projekti, kas 
pārsnieguši virsslieksni
pēc zinātniskās 
izvērtēšanas

Finansēšanai 
apstiprinātie 
projekti

KPI UE “Ilgtspējīgas un dzīvošanai 

labvēlīgas pilsētas un urbānās

teritorijas” 

6 0 0

KPI HDHL “Uzturs un Epiģenētika” 2 0 0

KPI CH “Kultūras mantojums mainīgā 

vidē”
7 1 0

KPI Water “Ūdens resursu pārvaldība, 

atbalstot Apvienoto nāciju ilgtspējīgas 

attīstības mērķus” (IC4WATER)

7 1 0



Baltic Bonus programmas atbalsts

1 500,00–2 500,00 EUR

Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību
zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un
uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas
projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona
ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem



5 Kopējās programmēšanas iniciatīvas
(IZM piedalās kā dalībvalsts)

„Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un
klimata pārmaiņas” (Agriculture, Food Security and
Climate Change – FACCE”)

„Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam” (Healthy
Diet for a Healthy Life – HDHL)

„Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns
uzdevums Eiropai” (Cultural Heritage and Global
Change: A new Challenge for Europe – CH)

„Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides apvienotie
risinājumi” (Urban Europe – UE)

„Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē” (Water
challenges for a changing world – WATER)



„Lauksaimniecība, pārtikas 
nodrošinājums un klimata pārmaiņas” 
(FACCE JPI);



„Veselīgs uzturs veselīgam 
dzīvesveidam”

Research 
Area 1

Determinants of 
Diet & Physical 

Activity
Ensuring the 

healthy choice is 
the easy choice

Research 
Area 2

Diet & Food 
Production

Developing healthy, 
high quality, safe 
and sustainable 

foods

Research 
Area 3

Diet & Chronic 
Disease

Preventing diet 
related chronic 
diseases and 
increasing the 
quality of life

Horizontal Activities



„Kultūras mantojums un globālās 
pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai”



„Ūdens izaicinājumi mainīgā 
pasaulē”



„Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides
apvienotie risinājumi”
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Aktuālie pētniecības 

projektu konkursi



1
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KPI Oceans MARTERA

konkurss



Tēma: Maritime and Marine Technologies for a new Era

5 prioritārās jomas, Latvija piedalās 2 jomās, kas atbilst JPI
Oceans stratēģijai:

Priority Area 2: Novel materials development and
structures

Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and
observations

(konkursa aprakstā doti izvērsti jomu skaidrojumi)

Tādējādi IZM var finansēt tikai tos Latvijas puses dalībniekus, kuri
piedalās pieteikumos, kas iesniegti vismaz vienā no šīm prioritārām
jomām (pieteikumam var būt vairākas jomas)

JPI Oceans Martera konkurss

https://www.martera.eu/joint-calls

https://www.martera.eu/joint-calls


Konkurss divās kārtās:
1.kārtas (īsais pieteikums) jāiesniedz elektroniski līdz 
29.03.2019 17:00 CET
1.kārtas konkursa izvērtēšana un tikai veiksmīgo 
konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu – līdz 
31.05.2019
2.kārtas (pilnais pieteikums) – jāiesniedz līdz 
06.09.2019 17:00 CEST

Maksimālais projektu ilgums ir 3 gadi, nevar tikt pagarināti

Projektu uzsākšana – 2020. gada sākumā, obligāti jāpabeidz
līdz 30.06.2023.

JPI Oceans Martera konkursa
nosacījumi



Projekta konsorcijā jāiekļauj vismaz divas pētniecības
grupas no ES dalībvalstīm vai asociētām valstīm, un kuri
saņem finansējumu no konkursu finansējošām organizācijām

Konkursā piedalās šādas valstis:

ES dalībvalstis: Vācija, Beļģija, Francija, Īrija, Latvija,
Malta, Polija, Rumānija, Spānija

ES asociētās valstis: Norvēģija, Turcija

Trešās valstis: Baltkrievija, Dienvidāfrika

Baltkrievijai un Dienvidāfrikai nepieciešamas papildus 2 DV/AV

Projekta konsorcijs



Projektos jāiekļauj industriālais partneris (NB! Latvija un
dažas citas valstis nefinansē industriālos partnerus)

Maksimālais konsorcija dalībnieku skaits nav ierobežots, bet
tam jābūt racionālam

Katra valsts finansē savus dalībniekus, līdz ar to jāievēro
konkrētās valsts finansēšanas nosacījumi

Trešo valstu organizāciju atbilstības noskaidrošana ir
sarežģītāka, var kontaktēties attiecīgo nacionālo
kontaktpunktu

Projekta konsorcijs
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IZM atbalsta tikai pētniecības organizācijas (Regula 651/2014), kas ir
reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas ZI reģistrā (skat. NZDIS)

Latvijas puses dalībnieks ir organizācija, kas atbilst šiem nosacījumiem

Maksimālais budžets 3 gadiem:

Dalībniekam 150.000 EUR

Koordinatoram 300.000 EUR

Ja projektā ir vairāki Latvijas dalībnieki, maksimālais budžets, kas tiek
pieprasīts no IZM pa visiem dalībniekiem – 300.000 EUR

IZM atbalsta tikai darbības, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību
(pārbaudīs noslēguma audits)

Latvijas dalības nosacījumi



Atlīdzība (atbilstoši zinātniskās institūcijas atalgojuma politikai, kas pamatota
darba tirgus izpētē) un nodokļi

Materiāli un reaģenti

Iekārtu iegāde – tikai amortizācijas apmērā par to daļu, kas attiecināma uz
noslodzi projektā

Komandējuma izdevumi atbilstoši projekta darba plānam

Pakalpojumi – tikai neliela apjoma palīgdarbību iegāde, jo pamatdarbības nevar
izkontraktēt ārpakalpojumos, projekta dalībniekam jābūt spējīgam realizēt
uzdevumus ar saviem resursiem (un nekādā gadījumā nepārsniedzot 20% no
tiešajām izmaksām)

Netiešās izmaksas – maksimāli 25% no projekta tiešo izmaksu kopsummas
(neieskaitot ārpakalpojumu izmaksas), nepārklājas ar citām izmaksu pozīcijām

Pieļaujamās
projekta izmaksas
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JPI Climate un JPI 

Oceans konkurss



JPI Climate un JPI Oceans konkursa 
nosacījumi

Konkurss vienā kārtā, tiek iesniegts uzreiz pilnais projekts
– 2019.gada 14.jūnijs 13:00 CEST

Maksimālais projektu ilgums ir 3 gadi

Projektu uzsākšana – 2020.ga. janvārī, pabeigšana –
2022.g. decembris

Latvijas dalībniekam visas aktivitātes jāpabeidz līdz 
30.06.2023.

Next Generation Climate Science in Europe for Oceans

http://www.jpi-climate.eu/joint-activities/joint-calls/CPILoud

http://www.jpi-climate.eu/joint-activities/joint-calls/CPILoud


JPI Climate un JPI Oceans konkursa 
tēmas

Projektu pieteikumiem jābūt vērstiem uz vienu no tēmām:

i) Strengthening our understanding of climate variability and extremes
resulting from the interactions with the oceans such as extratropical and
tropical cyclones, and how they are affected by climate change on a
range of time scales.

ii) Improving the representation of air-sea interactions and physical
ocean processes in Earth System Models to better represent small-scale
non-linear processes as well as water and energy cycles. Model-data
analyses using innovative approaches will be welcome.

iii) Improving estimates of climate change induced modifications of ocean
physics and ocean chemistry, associated with biogeochemical cycles,
including ocean acidification and carbon sequestration.

Latvija finansēs veiksmīgos projektus visās tēmās



Projekta konsorcijs

Projekta konsorcijā jāiekļauj vismaz trīs pētniecības
grupas no trijām valstīm, kas piedalās konkursā, un kuri
saņem finansējumu no konkursu finansējošām organizācijām

Konkursā piedalās šādas valstis: Francija, Beļģija, Vācija,
Portugāle, Latvija, Īrija, Itālija, Norvēģija

Katra valsts finansē savus dalībniekus, līdz ar to jāievēro
konkrētās valsts finansēšanas nosacījumi

Projekta koordinators var būt koordinatora statusā tikai
vienā projekta pieteikumā (identificē ar CV no konkrētas
organizācijas!)



IZM atbalsta tikai pētniecības organizācijas (Regula 651/2014), kas ir
reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas ZI reģistrā (skat. NZDIS)

Latvijas puses dalībnieks ir organizācija, kas atbilst šiem nosacījumiem

Maksimālais budžets 3 gadiem:

Dalībniekam 210.000 EUR

Koordinatoram 300.000 EUR

Ja projektā ir vairāki Latvijas dalībnieki, maksimālais budžets, kas tiek
pieprasīts no IZM pa visiem dalībniekiem – 300.000 EUR

IZM atbalsta tikai darbības, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību
(pārbaudīs noslēguma audits)

Latvijas dalības nosacījumi



Atlīdzība (atbilstoši zinātniskās institūcijas atalgojuma politikai, kas pamatota
darba tirgus izpētē) un nodokļi

Materiāli un reaģenti

Iekārtu iegāde – tikai amortizācijas apmērā par to daļu, kas attiecināma uz
noslodzi projektā

Komandējuma izdevumi atbilstoši projekta darba plānam

Pakalpojumi – tikai neliela apjoma palīgdarbību iegāde, jo pamatdarbības nevar
izkontraktēt ārpakalpojumos, projekta dalībniekam jābūt spējīgam realizēt
uzdevumus ar saviem resursiem (un nekādā gadījumā nepārsniedzot 20% no
tiešajām izmaksām)

Netiešās izmaksas – maksimāli 25% no projekta tiešo izmaksu kopsummas
(neieskaitot ārpakalpojumu izmaksas), nepārklājas ar citām izmaksu pozīcijām

Pieļaujamās projekta izmaksas



Īpašie nosacījumi

Atvērtā zinātne (Open Science)

Atvērtās pieejas publicēšanās 
(vismaz Green līmenis)

Datu atvērtība

EOSC integrācija (Eiropas Atvērtās 
zinātnes mākonis)
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KPI FACCE SURPLUS 

konkurss



KPI FACCE SURPLUS 3.konkurss

http://projects.au.dk/faccesurplus
/joint-calls/third-call/

KPI „Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata

pārmaiņas” konkursā par tēmu “Sustainable intensification

of food and non-food biomass production and

transformation systems, including biorefinery concepts”

http://projects.au.dk/faccesurplus/joint-calls/third-call/


Apakštēmas

Developing markets for a wide range of products and services generated through

integrated food and non-food systems e.g. via new bio-technologies and industrial

processes, needs and opportunities of SMEs and intermediate sized businesses.

Resilient agricultural systems allowing growth and intensification of agriculture under

the increasing stress of climate change, new pests and disease outbreaks and other

environmental pressures and preserving biodiversity and ecosystem services.

Environmental sustainability indicators to assess other trade-offs between

environmental and production deliverables for any particular agricultural system.

Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation,

stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of biomass cascading

through novel transformations.

Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of

agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.



Konkursa nosacījumi

Konkurss divās kārtās:

1.kārtas (īsais pieteikums) jāiesniedz elektroniski līdz
19.03.2019 13:00 CET

Pirmās kārtas konkursa izvērtēšana un tikai veiksmīgo
konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu – līdz
22.05.2019

2.kārtas (pilnais pieteikums) – jāiesniedz līdz 17.07.2019
13:00 CEST

Maksimālais projektu ilgums ir 3 gadi, nevar tikt pagarināti

Projektu uzsākšana – 2020. gada aprīlis, obligāti jāpabeidz līdz
30.06.2023.



Projekta konsorcijs

Projekta konsorcijā jāiekļauj vismaz divi pētniecības
partneri no divām valstīm, kas piedalās konkursā, un kuri
saņem finansējumu no konkursu finansējošām organizācijām

Maksimālais konsorcija dalībnieku skaits nav
ierobežots, bet tam jābūt racionālam

Katra valsts finansē savus dalībniekus, līdz ar to jāievēro
konkrētās valsts finansēšanas nosacījumi

Obligāti jāsaskaņo partnera atbilstība ar nacionālo
kontaktpunktu



Konkursā piedalās



Projektu iesniegšanas sistēma

Partneru meklēšana 

https://www.submission-
faccejpi.com/call3/partnersearch

Iesniegšana sistēmā 

https://www.submission-faccejpi.com/call3

https://www.submission-faccejpi.com/call3/partnersearch
https://www.submission-faccejpi.com/call3


IZM atbalsta tikai pētniecības organizācijas (Regula 651/2014), kas ir
reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas ZI reģistrā (skat. NZDIS)

Latvijas puses dalībnieks ir organizācija, kas atbilst šiem nosacījumiem

Maksimālais budžets 3 gadiem:

Dalībniekam 150.000 EUR

Koordinatoram 300.000 EUR

Ja projektā ir vairāki Latvijas dalībnieki, maksimālais budžets, kas tiek
pieprasīts no IZM pa visiem dalībniekiem – 300.000 EUR

IZM atbalsta tikai darbības, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību
(pārbaudīs noslēguma audits)

Latvijas dalības nosacījumi



Atlīdzība (atbilstoši zinātniskās institūcijas atalgojuma politikai, kas pamatota
darba tirgus izpētē) un nodokļi

Materiāli un reaģenti

Iekārtu iegāde – tikai amortizācijas apmērā par to daļu, kas attiecināma uz
noslodzi projektā

Komandējuma izdevumi atbilstoši projekta darba plānam

Pakalpojumi – tikai neliela apjoma palīgdarbību iegāde, jo pamatdarbības nevar
izkontraktēt ārpakalpojumos, projekta dalībniekam jābūt spējīgam realizēt
uzdevumus ar saviem resursiem (un nekādā gadījumā nepārsniedzot 20% no
tiešajām izmaksām)

Netiešās izmaksas – maksimāli 25% no projekta tiešo izmaksu kopsummas
(neieskaitot ārpakalpojumu izmaksas), nepārklājas ar citām izmaksu pozīcijām

Pieļaujamās projekta izmaksas
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JPI HDHL (Veselīgs 

uzturs veselīgai dzīvei)



Zināšanu kopa par pārtikas un 
uztura drošību

Zināšanu kopa ir KPI īstenots
elastīgs instruments, kas ļauj
veikt pētniecību, tīklošanos
un koordināciju, kā arī
kapacitātes veidošanu ar mērķi
saskaņot un radīt pievienoto
vērtību nacionāli finansētajai
pētniecībai Eiropas līmenī.

līdz 50.000 EUR



Konkursa nosacījumi 

Tas nav pētījumu projektu konkurss, bet konkurss
atbalsta aktivitātei

Termiņš intereses apliecinājumam (Expression of
Interest) – 04.04.2019.

Knowledge Hub on Food and Nutrition Security

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era
-net/era-hdhl/era-hdhl-news/461-now-open-era-hdhl-
call-knowledge-hub-on-food-and-nutrition-security

KPI “Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam”, “Lauksaimniecība,

pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas” un "Veselīgas un

produktīvas jūras un okeāni” kopīgi veidotais konkurss

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/era-hdhl/era-hdhl-news/461-now-open-era-hdhl-call-knowledge-hub-on-food-and-nutrition-security


Konkursa mērķis

The overall aim of the Knowledge Hub on Food and

Nutrition Security is to foster transnational and

multidisciplinary collaboration and networking in order

to accelerate, further characterize and to manage the

impact of climate change on nutritional make-up of food,

and to propose adaptive strategies/ measures to ensure

food and nutrition security.

Standardisation and harmonization

Data handling, knowledge and data sharing

Addressing knowledge gaps



Projekta konsorcijs

Paredzēts iesniegt 1 (vienu) pieteikumu, kas apvieno visas
konkursā iesaistītās valstis, tas nozīmē – tīklošanās pasākuma
uzdevums ir konsorcija izveide

Beļģija

Čehija

Francija

Vācija

Īrija

Itālija

Latvija

Norvēģija

Portugāle

Spānija



Konkursa norise

EoI iesniegšana 
04.04.2019

Atlases komisija
13.05.2019

Atlasīto pārstāvju tikšanās un tīklošanās
07.06.2019

Projekta pieteikums
05.09.2019

Vērtēšana

Uzsākšana 
2020.gadā

Pieteikums tiek 
zinātniski vērtēts, un 
sarunu procesā var tikt 
uzlabots



Pieteikšanās konkursam

Latvijas pārstāvis – zinātniskā institūcija, kuru pārstāv konkrēts zinātnieks 
(zinātnisko pārstāvi norāda pieteikumā)

Jāreģistrējas JPI HDHL Meta Data Base

Jānorāda savas pētnieciskās prioritātes

Jāaizpilda sekojoši dokumenti un jāiesniedz sistēmā:

Anketa

Intereses apliecinājums (EoI)

Dalības apliecinājums no  institūcijas (Letter of Commitment)

Uzmanību! Intereses apliecinājumu un dalības apliecinājumu paraksta institūcijas
zinātniskais pārstāvis (zinātnieks) un institūcijas pilnvarotā persona (rektors,
direktors), un to sagatavo, izmantojot institūcijas veidlapas



Projektu pieteikumu iesniegšana

https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions-submission-page
(pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem – jāpiereģistrējas)

https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions-submission-page


Latvijas dalības nosacījumi

Kopējais budžets konkursam – 50.000 EUR/max 3 gadi (ja
vairākas organizācijas, tad būs jādala)

Izmaksas: ceļošanas, uzturēšanās un komandējumu
izmaksas, kā arī dažādu semināru, vasaras skolu un līdzīgu
aktivitāšu organizēšana (līdzība ar COST akciju

IZM atbalsta tikai pētniecības organizācijas (Regula
651/2014), kas ir reģistrētas kā zinātniskās institūcijas
Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā (skat. NZDIS)

IZM atbalsta tikai darbības, kas nav saistītas ar saimniecisko
darbību (pārbaudīs noslēguma audits)

Institūcijas var pievienot in-kind savas aktivitātes
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Par pārtikas un diētas 

ietekmi uz ķermeņa 

lieko svaru



Veselīgs uzturs veselīgam 
dzīvesveidam

Mērķis ir atbalstīt pārnacionālus sadarbības
pētniecības projektus, kas nodrošina labāku izpratni
par pārtikas un diētas ietekmi uz lieko svaru
un saistītajām metaboliskajām slimībām.



Konkursa nosacījumi

Projekta konsorcijā jāiekļauj min 3 – max 6 partneri
no 3 dažādām valstīm, kuri saņem finansējumu no
konkursu finansējošām organizācijām

Maksimālais projektu ilgums ir līdz 3 gadi

Projekta konsorcijā var iekļaut universitātes,
pētniecības institūtus, slimnīcas un citus veselības
aprūpes centrus, kā arī uzņēmumus (MVU)

Starpsektoriāla sadarbība (akadēmiskais un privātais)

Open Access publikācijas (projekta rezultāti)

Jauno zinātnieku un/vai Post-Docs (Early Career Scientists)
iesaistīšana (training activities & mobility)

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.
php/open-calls/metadis?jjj=1551731932918

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls/metadis?jjj=1551731932918






Projekta konsorcijs

Beļģija

Čehija

Francija

Vācija

Izraēla

Itālija

Latvija

Norvēģija

Portugāle

Zviedrija

Nīderlande





Konkursa norise

1.kārtas projekta pieteikuma iesniegšana 
02.04.2019

SEC & CSC 
22.–23.05.2019

2.kārtas projekta pieteikuma iesniegšana 
09.07.2019

SEC & CSC
05.–06.09.2019

Rezultāti
2019.g. oktobris

Projekta uzsākšana 
2019.g. decembris – 2020.g. aprīlis



IZM atbalsta tikai pētniecības organizācijas (Regula 651/2014), kas ir
reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas ZI reģistrā (skat. NZDIS)

1–2 finansēti projektu pieteikumi

Maksimālais budžets 3 gadiem:

Dalībniekam 150.000 EUR

Koordinatoram 300.000 EUR

Ja projektā ir vairāki Latvijas dalībnieki, maksimālais budžets, kas tiek
pieprasīts no IZM visiem dalībniekiem – 300.000 EUR

IZM atbalsta tikai darbības, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību
(pārbaudīs noslēguma audits)

Latvijas dalības nosacījumi



Atlīdzība (atbilstoši zinātniskās institūcijas atalgojuma
politikai, kas pamatota darba tirgus izpētē) un nodokļi

Materiāli un reaģenti

Iekārtu iegāde – tikai amortizācijas apmērā par to daļu, kas
attiecināma uz noslodzi projektā

Komandējumu izdevumi atbilstoši projekta darba plānam

Netiešās izmaksas – maksimāli 25% no projekta tiešo
izmaksu kopsummas (neieskaitot ārpakalpojumu izmaksas),
nepārklājas ar citām izmaksu pozīcijām

Pieļaujamās projekta
izmaksas



Projektu iesniegšanas sistēma

5
7

https://www.healthydietforhealthylif
e.eu/index.php/register?view=login

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login


Vērtēšanas kritēriji

IZCILĪBA

IETEKME 

ĪSTENOŠANAS 
KVALITĀTE UN EFEKTIVITĀTE 
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Kontaktinformācija 

Kaspars Karolis
+371 67047996

Kaspars.Karolis@izm.gov.lv

Uldis Berķis
Uldis.Berkis@izm.gov.lv

Linda Vecbiškena
Linda.Vecbiskena@izm.gov.lv



Lai veicas 

KPI konkursos!

1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības 
projektiem pētniecībā un inovācijās” 1.atlases kārta


