
Apvārsnis 2020 un 
Apvārsnis Eiropa

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" 1.kārtas, 

projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” ietvaros



Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts

• Atrodas jebkurā
Eiropas valstī

• Visa veida
konsultācijas par 
H2020
– izvēlēties 

piemērotākos 
konkursus;

– meklēt 
partnerus;

– sagatavot 
pieteikumus;

– par brīvu.

• Vaļņu iela 1, 5. stāvs, 
Rīga
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Programma “Apvārsnis 2020”

• Apvārsnis 2020 ir lielākā Eiropas Savienības 
pētniecības un inovāciju programma ar pieejamo 
finansējumu aptuveni € 80 miljardu apjomā, kas 
atvēlēta laika posmam vairāk kā 7 gadu periodam 
(2014-2020). 

• Papildus piesaistot arī privātas investīcijas, šī 
programma nodrošina vairāk atklājumus, innovācijas
un pasaules nozīmes tehnoloģiskos izrāvienus, 
pārnesot lieliskas idejas no pētnieciskām 
laboratorijām uz ražošanas uzņēmumiem.
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Funding & tender opportunities https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Redzējums

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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• Eiropas vērtībās balstīta ilgtspējīga, taisnīga un 

labklājīga nākotne cilvēkiem un planētai. 

• Klimata pārmaiņu problēmu risināšana (budžeta

mērķrādītājs 35 %) 

• Ieguldījums ilgtspējīgas attīstības mērķu

sasniegšanā 

• Savienības konkurētspējas un izaugsmes vairošana



https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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Lai gan Eiropa ̄ ir pieejama pasaules klases

pētniecība un spēcīga rūpniecība, 

9

mūsu galvenie resursi ir mūsu zināšanas un prasmes. 

→ 7 % no pasaules iedzīvotāju skaita

→ 20 % no pētniecības un izstrādes kopapjoma pasaulē 

→ 1/3 no visām augstas kvalitātes zinātniskajām
publikācijām

1,3 % — tik daudz ES 

uzņēmumi

iegulda pētniecībā un izstrādē 



”Apvārsnis Eiropa”

1

0

Vērienīgā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2021.– 2027. gadam

• Stiprinās ES zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un Eiropas pētniecības telpu

(EPT) 

• Vairos Eiropas inovācijas spējas, konkurētspēju un darbvietu skaitu

• Panāks rezultātus iedzīvotājiem prioritāru jautājumu risināšana ̄ un 

saglabās mūsu sociālekonomisko modeli un vērtības

Komisija ierosina programmai “Apvārsnis Eiropa” piešķirt budžetu 100 miljardu

EUR apmērā. 



Sibiu ieteikumi: Eiropa var veidot savu nākotni ar

pētniecības un inovācijas palīdzību

1

1

• Vērst pētniecību un inovāciju uz ekoloģisko, sociālo un 
ekonomisko pāreju un ar to saistītajām sabiedrības problēmām

• Izmantot Eiropas zinātnes sasniegumus, lai ieņemtu vadošo
pozīciju radikālas un revolucionāras inovācijas jomā 

• Noteikt vērienīgus mērķus attiecība ̄ uz problēmjautājumiem, 
ar ko sastopamies ik dienu, piemēram, prasmju pilnveidi, cīņu
pret vēzi, kaitīgu vielu emisijām, kā ari ̄ okeānu stāvokli, tostarp
plastmasu

• Koncentrēties uz progresīviem pētniecības un inovācijas
projektiem, sākot ar pētniecību un inovāciju un beidzot ar
rezultātu ieviešanu





Komisijas priekšlikums budžetam: 

100 miljardi EUR* (2021.–2027. gada ̄) 

* Šis finansējums ietver 3,5 miljardus EUR, kas piešķirti no InvestEU fonda. 1

3



1
4



Programmas ”Apvārsnis Eiropa” 

stuktūra (melnraksts) 
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Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 19. 

marta ̄ panāca kopēju vienošanos par programmu

“Apvārsnis Eiropa” 

• Vienošanās par 

budžetu, sinerģijām

un trešo valstu

piesaisti vēl jāpanāk

un būs atkarīga no 

DFS sarunu

vispārējā iznākuma

• Komisija ir sākusi

gatavoties

programmas

“Apvārsnis Eiropa” 

īstenošanai

2
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Gūtās atziņas programmas
“Apvārsnis 2020” 
vidusposma novērtējumā 

Galvenie jaunumi
programmā “Apvārsnis
Eiropa” 
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Tuvākie pasākumi Latvijā

5. novembris: seminārs "Pētniecības

infrastruktūras un pakalpojumi” 

7.-8. novembris: “Towards Horizon Europe 

implementation in Latvia ”

15. novembris: informācijas diena par SHZ 

projektu konkursiem 

2

7



2

8

Latvijas Universitāte ir projekta OpenAIRE reģionālais pārstāvis Latvijā, kas 

piedalījusies projektos OpenAIRE, OpenAIREplus, OpenAIRE2020 un turpina 

pildīt savas funkcijas arī OpenAIRE-Advance. Latvijas Universitāte pārstāv un 

reprezentē projektu Latvijā un sadarbojas ar citiem projekta dalībniekiem. LU 

darbojas kā projekta OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 

(NOADs).

https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/openaire2020-press-release
https://www.openaire.eu/empowering-open-science-kick-off-of-the-openaire-advance-h2020-project
https://www.openaire.eu/contact-noads


Avoti: 

Oficiālā EK prezentācija: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_lv_-

_investicijas_nakotnes_laba.pdf

Funding and Tenders protāls
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_lv_-_investicijas_nakotnes_laba.pdf


PALDIES PAR UZMANĪBU!
Laura Bužinska

Zinātnes, pētniecības un inovāciju 

politikas atbalsta departamenta

Nacionālā kontaktpunkta 

Vecākā eksperte

Tālr.: 28621469

laura.buzinska@gmail.com


