Projekta nosaukums: “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un
inovācijās”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.5./18/I/008
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektora dienesta
Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Darbības programma un pasākums: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
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” 2. kārta
Projekta finansējums: 883 900 EUR, no kuras 751 315 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības
fonda finansējums un 132 585 EUR ir valsts budžeta līdzekļi. Eiropas Kodolpētniecības
organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai ir paredzēti
100 000 EUR, no kuras 85 000 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 15 000
EUR ir valsts budžeta līdzekļi.
Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir veicināt RTU bilaterālās un multilaterālās
sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskās pētniecības, tīklošanās un sadraudzības
pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos,
tai skaitā sniedzot atbalstu Eiropas Kodolpētniecības organizācijas (CERN) Latvijas Nacionālā
kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai.
Projekta specifiskais mērķis ir palielināt Rīgas Tehniskās universitātes pētniecisko un inovatīvo
kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā,
sekmēt dalību starptautiskajos projektos un pasākumos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes
atpazīstamību Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī nodrošinot CERN Latvijas nacionālā
kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanu.
Projektā paveiktais periodā 01.04.2019. – 30.06.2019.:
Pārskata periodā saskaņā ar noslēgto vienošanās un plānoto maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafiku, tika sagatavots un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts
maksājuma pieprasījums par 14 virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas “Apvārsnis
2020” projektu konkursos iesniegtu projektu, kuri novērtēti virs kvalitātes sliekšņa projektu
sagatavošanu. No CFLA iesniegtiem projektiem, 8 projektos RTU ir projekta koordinators un 6
projektos RTU ir projekta partneris. Līdz 2019.gada jūnija nogalei RTU CFLA kopumā ir
deklarējusi 52 “Apvārsnis 2020” projektu konkursos iesniegtus projektus, kuri novērtēti virs
kvalitātes sliekšņa. Kopējais pasākuma ietvaros no CFLA saņemtais finansējums sastāda EUR

367 382.07, no kuras EUR 312 274.76 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un EUR
55 107.31 ir valsts budžeta līdzekļi.
Pārskata periodā tika nodrošināta RTU projekta 1.1.1.5./18I/008 īstenošana.
Pārskata periodā ir nodrošināta dalība 5 starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Sagaidāmais rezultāts:
•

•
•
•
•

Nodrošināta 80 Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa
novērtētu programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara
programmas projektu pieteikumu sagatavošana;
Nodrošināta CERN Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna realizācija;
Nodrošināta RTU projekta īstenošana;
Nodrošināta dalība 6 tīklošanās, mācību un mobilitātes, partnerības biržu un
informācijas dienu pasākumos;
Nodrošināta dalība 94 starptautiskās zinātniskās konferencēs.
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