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• Divās kārtās

• Izsludināt plānots 2019.g. decembra vidū

• Pirmās kārtas projektu plānotais iesniegšanas 
termiņš 14.02.2020

• Projekti – balstoties uz agrākiem pētījumiem, meta 
pētījumi, datu koplietošana, salīdzinoši pētījumi

• Tēmas ļoti plašas

• Max 18 mēneši

• Latvijas dalībniekam – max 50.000 EUR finansējums 
uz visu projekta laiku

• Tikai ZI, kas ir PO

• https://jpi-urbaneurope.eu/

JPI Urban Europe
Migration alignement action
«Urban Migration»

https://jpi-urbaneurope.eu/
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• “Development of targeted nutrition for prevention 
of undernutrition for older adults (PREVNUT)”

• Vienā kārtā

• Izsludināt plānots 2020.g. janvārī

• Projektu iesniegšanas termiņš 10.04.2020

• Max projektu ilgums Latvijas dalībniekam līdz 
30.11.2023.

• Budžets Latvijas dalībniekam: max 210.000 
dalībniekam (70.000 EUR/gadā), 300.000 
koordinatoram (100.000 EUR/gadā)

• Pa visiem LV dalībniekiem (ja vairāki) max viena 
projekta finansējums kopā ir 300.000 EUR

• Tikai ZI, kas ir PO

• https://healthydietforhealthylife.eu/

• Iespējams vēl viens konkurss: «Prevention of 
unhealthy weight gain and obesity during early life 
and other critical life events throughout the 
lifespan»

JPI Healthy Diet for Healthy Life
Projektu konkurss

https://healthydietforhealthylife.eu/
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• “SOCIETAL TRANSFORMATION IN THE FACE OF 
CLIMATE CHANGE”

• Divās kārtās

• Pirmās kārtas projektu iesniegšanas termiņš 
09.01.2020, iesniedz formālu EoI (nav vērtēšanas)

• Pilnā projekta iesniegšanas termiņš 03.02.2020

• Max projektu ilgums Latvijas dalībniekam līdz 
30.11.2023.

• Budžets Latvijas dalībniekam: max 210.000 
dalībniekam (70.000 EUR/gadā), 300.000 
koordinatoram (100.000 EUR/gadā)

• Pa visiem dalībniekiem (ja vairāki) max projekta 
finansējums kopā ir 300.000 EUR

• Tikai ZI, kas ir PO

• https://www.solstice-call.org/

9.12 Webinārs

JPI Climate
Projektu konkurss SOLSTICE

https://www.solstice-call.org/
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• JPI AMR (Antimicrobial resistance): Network+ call

• https://www.jpiamr.eu/

• JPI Cultural Heritage call «Identity and Perception»

• http://jpi-ch.eu/

• JPI MYBL (More Years Better Lives) call 
«Intergenerational inequalities and wellbeing»

• https://www.jp-demographic.eu/

• JPI Urban Europe call on Positive Energy districts / 
Positive Energy neighbourhoods

• https://jpi-urbaneurope.eu/

Citi konkursi JPI (under discussion)

https://www.jpiamr.eu/
http://jpi-ch.eu/
https://www.jp-demographic.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/

