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Apvārsnis 2020

Lielākā Eiropas Savienības R&D un inovāciju 
programma

Finansējums gandrīz 80 miljardu eiro apmērā ir 
pieejams 7 gadu laikā - no 2014. gada līdz 2020. 
gadam

3 galvenās prioritātes:

- zinātnes izcilība

- līderība rūpniecībā

- sabiedrības problēmas un izaicinājumi
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Apvārsnis 2020 pamatstruktūra





Zinātnes 
izcilība (1)

 ERC  

 Nākotnes 
tehnoloģijas

 Marijas
Sklodovskas-Kirī
vārdā nosauktās
darbības

 Pētniecības 
infrastruktūra

Sabiedrības izaicinājumi (3)

 Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība

 Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, 
jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un 
bioekonomika. 

 Droša, tīra un efektīva enerģija

 Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

 Klimats, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

 Sabiedrības drošība

 Visaptveroša, inovatīva un domājoša sabiedrības

Līderība 
rūpniecībā (2)

 Vadošā loma 
pamattehnoloģijās 
un rūpnieciskajās 
tehnoloģijās

 Inovācija MVU un 
piekļuve riska 
kapitāla finansējum

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Zinātne sabiedrībā un zinātne sabiedrībai

Kodolpētniecība
Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts

EK Kopīgais 
pētījumu centrs

Apvārsnis 2020 – iespējas



Baltic Biomaterials Centre of 
Excellence – BBCE

widening.viaa.gov.lv 6
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Apvārsnis 2020 dalības portāls

Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība



Apvārsnis 2020 dalības portāls

Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība



Apvārsnis 2020 dalības portāls

Vadošā loma pamattehnoloģijās un 
rūpnieciskajās tehnoloģijās



Apvārsnis 2020 dalības portāls

Vadošā loma pamattehnoloģijās un 
rūpnieciskajās tehnoloģijās



www.healthncp.net/events-calls 1
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Kā uzsākt, kur meklēt 
projekta partnerus?
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Latvijas sekmes Apvārsnis 2020 
TOP 10 
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*eCORDA dati uz 2019. gada 27. jūliju



Partnervalstis finansētajos projektos

horizon2020.viaa.gov.lv

http://horizon2020.viaa.gov.lv/


http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/h2020_atbalstitie_proj/



Veselība, demogrāfiskās izmaiņas 
un labklājība (SC1)
Dalības kopš 2017.g.



Apvārsnis 2020 dalības veidi



Apvārsnis 2020 dalības veidi



Citi dalības formāti
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Latvija ERA-NET Cofund projektos

NEURON Cofund - brain-related diseases and disorders of the 
nervous system,                                        
ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases,             
JPI-EC-AMR - Antimicrobial Resistance Research,              
TRANSCAN-2 - Translational Cancer Research,               
E-RARE 3 - Research Programmes on Rare Diseases,      
ENSUF – ERA-NET Cofund Smart Urban Futures,  
PerMed – Personalised Medicine
HERA – Humanities in the European Research Area,
SusAn - European Research Area on Sustainable Animal Production 
Systems, 
ERA-GAS – Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from 
Agri- and Silvi-Culture
SmartGridsPlus – deep knowledge sharing between regional and 
European Smart Grids initiatives
ERA CoBioTech - Biotechnologies
EuroNanoMed III - Nanomedicine
QuantERA – Quantum Technologies
M-era.Net 2 – Materials research and innovation
FLAG-ERA II – Flagship ERA-NET
ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy
T2S – Transformations to Sustainability
EN-SUGI - Sustainable Urbanisation Global Initiative
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COST programma - Cooperation 
Europeenne dans le Domaine de la 
Recherche Scientifique et Technique

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, 
lai Eiropas līmenī sekmētu zinātnieku un speciālistu sadarbību 
dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās.

Pamatdarbības veids ir COST akcija – zinātnieku un speciālistu 
sadarbības tīkls Eiropas līmenī, kas nodrošina jaunu zināšanu 
radīšanu, savstarpēju zināšanu apmaiņu un zināšanu izplatīšanu. 

COST akcija ir:

– atvērta, 

– iekļaujoša, 

– bottom-up veidota, 

– starpdisciplināra,

– jebkurā zinātnes un tehnoloģijas jomās;

– piedalās dažādi sadarbības partneri (zinātnieki, uzņēmēji, 
profesionāļi, politikas veidotāji),

– dažādos karjeras attīstības līmeņos, 

– dalībnieki no visām valstīm (ES tuvās kaimiņvalstis, citas 
pasaules valstis, starptautiskās organizācijas).     2
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COST programmas dalības
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VIAA 5. stāvs

2
4



2
5



2
6

NKP

Apvārsnis 2020 NKP, VIAA

Vaļņu iela 1, 5. stāvs



Latvijas sekmes ES Ietvara programmās

*eCORDA dati uz 2019. gada 27. jūliju









viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/apvarsnis2020_seminari/
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;program

Code=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority

Code=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topi

cListKey=topicSearchTablePageState

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

