Seminārs potenciālajiem
projektu iesniedzējiem VPP
«Enerģētika» konkursos
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Prezentācijā
• Konkursu organizācija
• Nosacījumi projektu
iesniedzējiem
• Nosacījumi sadarbības
partneriem
• Nosacījumi zinātniskajai grupai
• Projekta pieteikums
• Administratīvā izvērtēšana
• Zinātniskā izvērtēšana
• Informācijas sistēma
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Saistošie normatīvie
akti

•
•
•

Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560
«Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība»
(noteikumi)
Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumā Nr. 462 «Par
valsts pētījumu programmu «Enerģētika»» (rīkojums)
Nolikumi:
• 2018. gada 11. oktobrī apstiprinātie Valsts pētījumu
programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa
"Energoefektivitāte" nolikums (EE nolikums)
• Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu
konkursa "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas
analītiskais ietvars" nolikums (NEKP nolikums)
• Valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāta projektu
konkursa "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus"
nolikums (INFRA nolikums)
• 2018. gada 12. oktobrī apstiprinātais Valsts pētījumu
programmas "Enerģētika" atklāta projektu konkursa
"Atjaunojamie un vietējie energoresursi" nolikums (AER
nolikums)
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Prezentācijā izmantotie
saīsinājumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LZP – Latvijas Zinātnes padome
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
Komisija – Īstenošanas un uzraudzības komisija
SZA – Studiju un zinātnes administrācija
PO – pētniecības organizācija
PLE – pilna laika ekvivalents
IS – informācijas sistēma
EE – konkurss «Energoefektivitāte»
INFRA – konkurss «Ilgtspējīga enerģētikas
infrastruktūra un tirgus»
NEKP – konkurss «Valsts ilgtermiņa enerģētikas
politikas plānošanas analītiskais ietvars»
AER – konkurss «Atjaunojamie un vietējie
energoresursi»
22.10.2018.
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Konkursa organizācija
Projektu pieteikumu
iesniegšana, termiņš – 9.
(EE, INFRA, NEKP) vai 12.
novembris (AER)

Lēmuma
pieņemšana un
līgumu slēgšana
(pēc iespējas ātrāk,
komisija, SZA)

Administratīvā
izvērtēšana
(nedēļa, LZP,
SZA)

Zinātniskā
izvērtēšana (1
mēnesis, LZP)
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Finansējums un
īstenošana
Konkurss

Kopējais finansējums
(EUR)

Viena projekta min
finansējums (EUR

Finansējamo
Viena projekta max projektu
finansējums (EUR) skaits

Energoefektivitāte

1 523 999

330 000

354 330

4

Ilgtspējīga enerģētikas
infrastruktūra un tirgus

1 523 999

400 000

472 440

3

600 000

400 000

558 000

1

Valsts ilgtermiņa enerģētikas
politikas plānošanas
analītiskais ietvars
Atjaunojamie un vietējie
energoresursi

1 523 999

3

1. uzdevums

-

450 00

600 000

2. uzdevums

-

262 500

350 000

3. uzdevums

-

350 490

467 320
22.10.2018.
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Nolikums un tā pielikumi
Nolikums un visi tā pielikumi atrodami LZP
mājaslapā:
• "Energoefektivitāte"
• "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas
plānošanas analītiskais ietvars"
• "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra
un tirgus"
• “Atjaunojamie un vietējie
energoresursi”
Projektu iesniedzējus sevišķi aicinām
iepazīties ar:
• Nolikumu
• Nolikuma 1. pielikumu «Projekta
pieteikums» (veidlapas gan mājaslapā,
gan IS)
• Nolikuma 2. pielikumu – Iesniegšanas
metodika
22.10.2018.
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Nosacījumi projekta
iesniedzējam
•
•
•

Skatīt nolikuma IV. nodaļu
Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 2.12.
apakšpunkta PO definīcijai
Nepieciešamā dokumentācija, lai apliecinātu
atbilstību:
• Projekta iesniedzēja apliecinājums
(projekta pieteikuma D daļa)
• Finanšu vadības un grāmatvedības
politika
• Finanšu apgrozījuma pārskats
(projekta pieteikuma G daļa)
• Ja projekta iesniedzējam ir privātie
investori, apliecinājums par to, ka
projekta līdzekļi un rezultāti netiks
izmantoti komerciāliem nolūkiem
22.10.2018.
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Nosacījumi sadarbības
partneriem
Skatīt nolikuma IV. nodaļu
Sadarbības partneris var būt:
• Zinātniskā institūcija (atbilst noteikumu
2.12. apakšpunktā noteiktajai PO
definīcijai)
• Valsts institūcija (atbilst noteikumu 2.18.
apakšpunktā noteiktajam par valsts
institūciju – saistošajos normatīvajos aktos
noteikts, ka tā nodarbojas ar zinātnisko
darbu)
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Nosacījumi sadarbības
partneriem

Lai apliecinātu atbilstību:
• projekta sadarbības partneris – zinātniskā institūcija
iesniedz:
• Sadarbības partnera – zinātniskās institūcijas
apliecinājumu (projekta pieteikuma E daļa)
• Finanšu vadības un grāmatvedības politiku
• Finanšu apgrozījuma pārskatu (projekta
pieteikuma G daļa)
• Ja projekta iesniedzējam ir privātie investori,
apliecinājumu par to, ka projekta līdzekļi un
rezultāti netiks izmantoti komerciāliem
nolūkiem
• projekta sadarbības partneris – valsts institūcija
iesniedz:
• Sadarbības partnera – valsts institūcijas
apliecinājumu (projekta pieteikuma F daļa)

22.10.2018.
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Par atbilstību PO statusam
•

•

•

Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrēta zinātniskā institūcija (publisko tiesību
subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai augstskola
(turpmāk – zinātniskā institūcija), kas neatkarīgi no
juridiskā statusa vai finansēšanas veida atbilstoši
tās darbību reglamentējošiem aktiem (statūtiem,
nolikumam vai Satversmei) veic darbības, kurām
nav saimnieciska rakstura, un atbilst Komisijas
regulas Nr. 651/2014 2. panta 83. punktā
sniegtajai definīcijai
Ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir
atzīts par atbilstošu PO statusam 2018. gada FLPP
pirmajā vai otrajā konkursā, dokumenti par
atbilstību PO nav jāiesniedz (apliecinājumi tāpat
ir jāiesniedz)
Finanšu apgrozījuma pārskats (projekta pieteikuma
G daļa) jāiesniedz par 2017. gadu
22.10.2018.
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Nosacījumi projekta
zinātniskās grupas locekļiem
• Skatīt nolikumu V. nodaļu
• Projekta vadītājs un galvenie izpildītāji ir zinātnieki
• Projekta vadītājs var šādā lomā būt tikai vienā no šajā
konkursā iesniegtajiem projektu pieteikumiem
• Vienlaikus projekta vadītājs var piedalīties citos projektu
pieteikumos kā galvenais izpildītājs vai izpildītājs
• Projekta vadītājs, galvenie izpildītāji un izpildītāji
piedalās ar nosacījumu:
• Vienā vai vairākos projektu pieteikumos kopējā
slodze vienam cilvēkam nevar pārsniegt 1 PLE
• Ja nosacījumi netiek ievēroti, konkursā tiek virzīti
visagrāk iesniegtie projektu pieteikumi
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Nosacījumi projekta
zinātniskās grupas locekļiem
Skatīt nolikumu 22. – 25. punktu
Projekta izpildītāji-studējošie projektā
jāiesaista:
• Kopā ar slodzi 2,0 PLE vidēji visā projekta
īstenošanas laikā
• Katru atsevišķu studējošo var iesaistīt ar
slodzi ne mazāku par 0,25 PLE attiecīgajā
projekta īstenošanas gadā
• Ja studējošais pabeidz viena līmeņa studijas,
4 mēn. periodu līdz augstāka līmeņa
studijām var ieskaitīt minētajā PLE
• Ja studējošais pabeidz studijas projekta
laikā, viņa slodzi var skaitīt PLE vēl 12 mēn.
22.10.2018.
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Projekta pieteikums
A daļa «Vispārīgā informācija»:
• Tiek aizpildīta IS atbilstoši iesniegšanas
metodikas 2.1. apakšnodaļai
• Sniegtā informācija tiks izmantota projekta
pieteikuma administratīvajā izvērtēšanā,
tai skaitā:
• Atbilstība nosacījumiem par zinātnisko
grupu (nolikuma V. nodaļa)
• Nosacījumi par projekta attiecināmo
izmaksu dalījumu (noteikumu 14.
punkts)
• Nosacījumi par rezultātiem projekta
ietvaros (noteikumu 12. punkts un
nolikuma 9. punkts)
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Projekta pieteikums
Projekta pieteikuma saturiskās daļas:
• B daļa “Projekta apraksts”
• C daļa “Curriculum Vitae”
Saturiskās daļas ir saistītas tieši ar projekta
zinātnisko izvērtēšanu, tās vērtēs
starptautiskie eksperti. Aizpilda angļu valodā
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Projekta apraksts
Projekta aprakstu aizpilda atbilstoši Iesniegšanas
metodikas 2.2. apakšnodaļai. Projekta apraksts
sastāv no 3 nodaļām (jāiekļaujas 10 lpp.):
• Izcilība
• Ietekme
• Ieviešana
Izcilības nodaļā apraksta:
1. Projekta ieguldījumu programmas virsmērķa un
mērķa sasniegšanā un izvēlētā tematiskā
uzdevuma īstenošanā
Aprakstā ņem attiecīgā nolikuma 9. punktu,
jāapraksta attiecīgā konkursa uzdevumu
īstenošanu
2. Projekta mērķi, hipotēzi, uzdevumus, esošo
situāciju zinātnes nozarē (zinātība)
3. Sadarbības partneru nozīme projekta mērķa un
uzdevumu sasniegšanā un savstarpējā papildinātība
(ja attiecināms)
22.10.2018.
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Izcilība
Aprakstot projekta zinātnisko daļu, sevišķu uzmanību vērst
šādiem aspektiem:
Projekta metodoloģija:
• detalizēts metodoloģijas apraksts
• projekta mērķa un sasaiste ar metodoloģiju
• projekta rezultātu sasaiste ar mērķi
Projekta pieteikuma kvalitāte, tai skaitā:
• atbilstošs literatūras apskats
• korekti noformētas atsauces
• skaidrot izmantotos jēdzienus
Projekta novitātes un oriģinalitātes pamatojums
attiecīgās jomas kontekstā (arī starptautiski):
• pašreizējā situācijas jāapraksta pilnībā
• jāsalīdzina projekta metodoloģija ar jaunākajiem
sasniegumiem jomā
Sadarbības īstenošana zinātniskajā aspektā, projekta
sadarbības partnera nepieciešamība un ieguldījums
22.10.2018.
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Ietekme
Ietekmes nodaļā apraksta:
1. Projekta zinātniskos rezultātus, to izplatīšanas plānu
Aprakstā vadās pēc informācijas A daļas 4. nodaļā
«Projekta rezultāti», kā arī I daļas «Horizontālie
uzdevumi, rezultāti un nozares specifisko kritēriju
izpilde» 2. nodaļai «Rezultāti un to iesniegšanas laika
grafiks»
2. Iesaisti starptautiskos sadarbības tīklos un
konsorcijos
3. Rezultātu sociālekonomisko ietekmi
4. Pasākumus sabiedrības informēšanai par
pētniecības un konkrētās tēmas nozīmi
5. Ieguldījumu studiju vides uzlabošanā, un plānu
nozares speciālistu sagatavošanai
6. Ieguldījums projekta zinātniskās grupas kapacitātes
celšanā
Visu Ietekmes nodaļu apraksta sasaistē ar I daļu
«Horizontālie uzdevumi»
22.10.2018.
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Ietekme
Aprakstot projekta ietekmi, sevišķu uzmanību vērst šādiem
aspektiem:
Rezultātu izplatīšanas plāns:
• rezultātu izplatīšanas plāns, kas atbilst zinātniskās grupas
spējām (publikāciju skaits un līmenis) un projekta apjomam
• plānam jābūt pietiekami detalizētam
• jānorāda plānoto publikāciju, žurnālu un konferenču
nosaukumi
• jāapraksta rezultātu nozīmē potenciālo nākotnes projektu
veidošanā
Sociālekonomiskās ietekmes apraksts:
• nepieciešams apraksts par rezultātu ietekmi uz netiešajām
(secondary) mērķa grupām (piemēram, politikas
veidotājiem, sabiedrības grupām)
• jāapraksta sadarbības iespējas ar industrijas partneriem
• jāapraksta stratēģija intelektuālā īpašuma un projekta
rezultātu komercializācijai nākotnē
Nepieciešams skaidra stratēģija zinātniskās grupas
locekļu, sevišķi jauno zinātnieku un studējošo
kapacitātes celšanai

22.10.2018.
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Ieviešana
Ieviešanas nodaļā apraksta:
1. Projekta iesniedzēju un zinātnisko grupu
2. Darba plānu
Darba plānu veido sasaistē ar H daļu
«Darbības, kurām nav saimnieciska rakstura»
Darba posmus veido konkrētus, aprakstot
iesaistītās institūcijas, zinātniskās grupas
locekļus, kā arī nepieciešamos resursus
3. Projekta vadību un risku plānu

22.10.2018.
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Ieviešana
Aprakstot projekta ieviešanu, sevišķu uzmanību vērst šādiem aspektiem:
Darba plāna struktūra:
•
skaidri definēt un aprakstīt darba posmus (work packages)
•
veidot sasaisti starp projekta mērķi, uzdevumiem un darba posmiem
•
katrā darba posmā jāiekļauj kāds zinātnieks (ne tikai studējošie)
Zinātniskās grupas apraksts:
•
jāapraksta zinātniskās grupas kapacitāte, parādot tās spējas un atbilstību
projekta mērķim un uzdevumiem
•
nepieciešams skaidrs apraksts par komandas savstarpējo sadarbību un
lomu sadalījumu
Iesniedzēja un sadarbības partnera kapacitāte:
•
jāapraksta institūcijai pieejamais tehniskais aprīkojums
•
jāaprakta, kā tiks izmantota sadarbības partnera pētniecības
infrastruktūra
Risku vadība:
•
riski jānorāda samērīgi, pārāk nedetalizējot, tajā pašā laikā izvairoties no
ļoti vispārīgiem riskiem
•
Jāapraksta arī zinātniskie un tehnoloģiskie riski
•
jāpievērš uzmanība risku samazināšanas plānam
Projekta vadība
•
projekta vadībai jābūt saistītai ar darba plānu un lomu sadalījumu
projektā
•
projekta vadībā jāparedz darba plāna izpildes kontrole
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Projekta apraksts
Ņemot vērā 2018. gada 1. FLPP konkursa pieredzi, eksperti visaugstāk
vērtējuši šādus aspektus projekta aprakstos:
• veiksmīgi sastādīts studējošo un jauno zinātnieku zinātniskās
kapacitātes uzlabošanas plāns
• skaidri formulēts projekta rezultātu izplatīšanas plāns
• projekta rezultātu izplatīšanas plānā ir ietvertas atvērtās piekļuves
(Open Access) publikācijas
• projekta zinātniskajā grupā iesaistīti dažāda līmeņa pētnieki
(studējošie, jaunie zinātnieki, pieredzējuši zinātnieki) un ir tam
atbilstošs lomu sadalījums
• ir skaidrs risku mazināšanas plāns
• ir aprakstīta stratēģija un definētas nepieciešamās darbības
kvalitātes vadības un projekta izpildes progresa uzraudzībā
• skaidri aprakstīta iesaistīto pušu (stakeholders) iesaiste projekta
īstenošanā, piemēram, industrijas vai NVO iesaistīšana
• skaidri aprakstīti starpdisciplinārie aspekti projektā
(starpdisciplināriem projektiem)
• ir pamatota projekta novitāte pašreizējās situācijas jeb zinātības
(state of art) zinātnes nozarē kontekstā
• izskaidrota sadarbības partneru nozīme mērķa sasniegšanā
(pētniecības pieredze, infrastruktūras izmantošana u.c.).
2
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Curriculum Vitae
Aizpilda atbilstoši iesniegšanas metodikas 2.3.
apakšnodaļai
Dzīvesgājuma aprakstā nepieciešams aprakstīt
projekta vadītāja vai galvenā izpildītāja izglītību,
darba pieredzi, pieredzi projektu realizēšanā, kā
arī labākās publikācijas.
Nosacījumi:
• CV jābūt kodolīgam, jāiekļaujas 2 lappusēs
• Jākoncentrējas tieši uz attiecīgā projekta
specifiku
• Iespējams norādīt papildus informāciju,
kas zinātniekam liekas nozīmīga projekta
kontekstā
22.10.2018.
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Projekta pieteikums
Pieteikuma administratīvās daļas:
• D daļa “Projekta iesniedzēja apliecinājums”
• E daļa “Projekta sadarbības partnerazinātniskās institūcijas apliecinājums”
• F daļa “Projekta sadarbības partnera-valsts
institūcijas apliecinājums”
• G daļa “Finanšu apgrozījuma pārskata
veidlapa”
• H daļa “Darbības, kurām nav saimnieciska
rakstura”
• I daļa “Horizontālie uzdevumi, rezultāti un
nozares specifisko kritēriju izpilde”
22.10.2018.
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Apliecinājumi
Apliecinājumi jāiesniedz gan projekta iesniedzējam, gan visiem
sadarbības partneriem (projekta pieteikuma D, E un F daļas)
Aizpildot apliecinājumus ievērot (iesniegšanas metodikas 3.1.-3.3.
apakšnodaļas):
• Ievērot veidlapā dotos formatēšanas nosacījumus
• Aizpildīt visas nepieciešamās ailes
• Ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris nav atzīts par
atbilstošu PO, pievienot arī apliecinājuma pielikumus:
• Finanšu vadības un grāmatvedības politika
• Finanšu apgrozījuma pārskats
• Ja attiecināms, apliecinājums par projekta rezultātu
neizmantošanu komerciāliem nolūkiem
• Visām institūcijām jābūt pārliecinātām, ka projekta
pieteikumā minētās personas ir informētas un piekrīt sava
vārda minēšanai pieteikumā
• Ja nav iespējams iesniegt elektroniski parakstītu
apliecinājumu, IS augšupielādē parakstītu un ieskenētu
apliecinājumu, vienlaikus nogādājot oriģinālu LZP līdz 9. vai
12. novembra (AER) plkst. 17:00 (Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris 14, 1. stāvs)
22.10.2018.
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Finanšu apgrozījuma
pārskats
Aizpilda atbilstoši iesniegšanas metodikas
3.4. apakšnodaļai.
Finanšu apgrozījuma pārskatu (projekta
pieteikuma G daļa):
• Jāaizpilda atbilstoši institūcijas 2017.
gada «Gada pārskatam» (bilancei)
• Aizpildot vērā ņem tajā dotos nosacījumus,
kā arī noteikumu 2.2. apakšpunktu
• Pārskatu iesniedz Excel formātā
• Ja institūcija jau atzīta par atbilstošu
PO, šis pārskats nav jāiesniedz

22.10.2018.
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Darbības, kurām nav
saimnieciska rakstura
H daļu «Darbības, kurām nav saimnieciska
rakstura» aizpilda atbilstoši iesniegšanas
metodikas 3.5. apakšnodaļai, kā arī projekta
apraksta 3.2. apakšnodaļai «Darba plāns»
Galvenie nosacījumi:
• Visām projektā plānotajām darbībām jābūt
ar saimniecisku darbību nesaistītām
(atbilstoši noteikumu 2.2. apakšpunktam)
• H daļā apraksta, kur darba plānā ir minēta
darbība
• Apraksta darbību un tās atbilstību noteikumu
2.2. apakšpunktā un 11. punktā
minētajām darbību izpausmēm un veidiem
• Jānorāda iecerētais rezultāts (atbilstoši
noteikumu 12. punktam)
22.10.2018.
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Darbības, kurām nav
saimnieciska rakstura
2.2.1. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai
iegūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni,
tostarp kopīga pētniecība un izstrāde,
pētniecības organizācijai iesaistoties efektīvā
sadarbībā
2.2.2. pētniecības rezultātu izplatīšana bez
ekskluzivitātes un diskriminēšanas, tai skaitā
izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves
datubāzes, atklātas publikācijas vai atklātā
pirmkoda programmatūru
2.2.3. zināšanu un tehnoloģiju pārneses
darbības

22.10.2018.
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Horizontālie uzdevumi,
rezultāti un nozares specifisko
kritēriju izpilde

Aizpilda atbilstoši iesniegšanas metodika 3.6. apakšnodaļai

1. Horizontālie uzdevumi noteikti rīkojuma 7. punktā. Tie
ir saistoši visai programmai kopumā.
I daļu «Horizontālie uzdevumi» jāaizpilda ievērojot šādus
nosacījumus:
• jāpilda sasaistē ar visu projekta pieteikumu, sevišķi
projekta aprakstu
• Jāapraksta viena vai vairāku horizontālo uzdevumu
izpilde
• Apraksts būs saistošs gadījumā, ja projekts tiks
finansēts
22.10.2018.
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Horizontālie uzdevumi,
rezultāti un nozares specifisko
kritēriju izpilde
2. Rezultāti un to iesniegšanas laika grafiks
Tabula jāaizpilda, ņemot vērā nolikumu 11.
punktu, kurā norādīti katra konkursa
specifiskie rezultāti
Konkurss

Uzdevumu izpilde (9.
punkts)

Rezultātu iesniegšana
(11. punkts)

Energoefektivitāte

Viens no uzdevumiem

Viens no rezultātiem

Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra
un tirgus
Viens no uzdevumiem

Viens no rezultātiem

Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas
plānošanas analītiskais ietvars
Visi uzdevumi

Visi rezultāti

Atjaunojamie un vietējie
energoresursi

Viens no rezultātiem

Viens no uzdevumiem

22.10.2018.
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Horizontālie uzdevumi,
rezultāti un nozares specifisko
kritēriju izpilde
3. Atbilstība enerģētikas nozares specifiskajām vajadzībām
Atbilstību apraksta ņemot vērā katra konkursa nolikuma 45.
punktā norādītos nozares specifiskos kritērijus.
Kritēriju īstenošanas aprakstu vērtēs komisija, ņemot vērā
nolikuma 10. un 11. pielikumu

22.10.2018.
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Administratīvā
izvērtēšana
• Projektu pieteikumu administratīvo
izvērtēšanu nedēļas laikā veic LZP
sadarbībā ar SZA atbilstoši nolikumam
• Neatbilstošos projektu pieteikumus noraida
īstenošanas un uzraudzības komisija,
pārējos nododot zinātniskajā izvērtēšanā
• Ar administratīvās izvērtēšanas metodiku
un pārbaudes kritērijiem iepazīties var
nolikuma 3. un 4. pielikumā

22.10.2018.
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Projektu pieteikumu
zinātniskā izvērtēšana
• Kopā 1 mēnesis
• Katram projekta pieteikumam piesaista 2
starptautiskos ekspertus
• Tiek izvērtēti 3 kritēriji - projekta pieteikuma
zinātniskā kvalitāte Scientific Excellence - 30%
(A), projekta rezultātu ietekme Impact - 50%
(B), projekta īstenošanas iespējas un
nodrošinājums
Implementation – 20% (C)
• Katrā kritērijā eksperts piešķir līdz 5 punktiem (ar
soli 0,5)
• Svērto atzīmi aprēķina šādi:

22.10.2018.
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Komisijas lēmums
Kvalitātes slieksnis ir 3 punkti katrā
kritērijā un 9 punkti visos kritērijos kopā
LZP sagatavo sarakstu, kurā projektu pieteikumi
sarindoti pēc iegūto punktu skaita, papildus
norādot virs kvalitātes sliekšņa novērtētos
projektu pieteikumus
Komisija izvērtē virs kvalitātes sliekšņa
novērtēto projektu pieteikumu atbilstību
nozares specifiskajiem kritērijiem. Vērtējums
par nozares specifiskajiem kritērijiem sastāda
30% no kopējā vērtējuma (kopā ar zinātnisko
izvērtēšanu)
Komisija pieņem lēmumu par virs kvalitātes
sliekšņa novērtētajiem projektiem, ņemot vērā
pieejamo finansējumu

22.10.2018.
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Informācija par
projektu īstenošanu
• Līgums par projekta īstenošanu jāslēdz
divu nedēļu laikā kopš lēmuma par
projekta finansēšanu pieņemšanas,
īstenošana jāuzsāk 10 dienu laikā no
projekta līguma noslēgšanas
• Izmaksas var sākt attiecināt kopš
lēmuma pieņemšanas dienas
• Projekta laikā jāiesniedz vidusposma
un noslēguma pārskats
• Projekta posms finansējuma
administrēšanai ir 6 mēneši
• Pēc katra posma jāiesniedz finanšu
pārskats un saturiskā atskaite (līguma
pielikumi)
22.10.2018.
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INFORMĀCIJAS SISTĒMA

22.10.2018.

Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā
Projekta iesniegumu aizpilda un iesniedz Nacionālajā
zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS)
https://sciencelatvia.lv/

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– autorizācija (1)

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– autorizācija (2)

22.10.2018

3
9

Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā – jauna projekta izveide

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (1)

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (2)
Uzsaukuma Nr.

Uzsaukuma nosaukums

VPP-IZM-2018/1

Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un
nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”

VPP-IZM-2018/2

Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”

VPP-EM-EE-2018/1
VPP-EM-INFRA-2018/1

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkurss
“Energoefektivitāte”
Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkurss
“Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un

tirgus”

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkurss

VPP-EM-NEKP-2018/1

“Valsts

ilgtermiņa enerģētikas politikas
plānošanas analītiskais ietvars”
Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkursa

VPP-EM-AER-2018/1

“Atjaunojamie un vietējie energoresursi”
nolikuma 9.1. apakšpunkta uzdevums
Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkursa

VPP-EM-AER-2018/2

“Atjaunojamie un vietējie energoresursi”
nolikuma 9.2. apakšpunkta uzdevums
Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkursa

VPP-EM-AER-2018/3

“Atjaunojamie un vietējie energoresursi”
nolikuma 9.3. apakšpunkta uzdevums
22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (3)

22.10.2018.
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā – Vispārīgā informācija (4)
Pēc sadaļas «Vispārīgā informācija» aizpildīšanas un
saglabāšanas projektam tiks piešķirts numurs, piem.
VPP-EM-INFRA-2018/1-XXXX
kuru jāizmanto aizpildot institūciju apliecinājumus
(projekta pieteikuma D, E, F daļas).

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Vispārīgā informācija (5)
Pēc datu lauku
«Projekta iesniedzējs»,
«Projekta sadarbības partneris – zinātniskā
institūcija»,
«Projekta sadarbības partneris – valsts
institūcija»,
«Zinātnes nozare»,
«Prioritārais virziens zinātnē»,
«Viedās specializācijas joma»,
«Pētniecības veids»,
«Īstenošanas periods (mēnešos)»
aizpildīšanas un saglabāšanas tos
labot nebūs iespējams!
22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Zinātniskā grupa
Sadaļā «Zinātniskā grupa» augšupielādē projekta vadītāja
un galveno izpildītāju CV - projekta pieteikuma C daļa
“Curriculum Vitae” (PDF datnes formātā).

22.10.2018

4
6

Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Projekta rezultāti

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Projekta budžets
Projektā iesaistītā personāla kopēja noslodze PLE aizpildās
automātiski pēc atbilstošo datu ievades sadaļā «Zinātniskā
grupa».
Netiešās attiecināmās izmaksas (25 % no tiešo attiecināmo
izmaksu kopsummas) – aprēķinās automātiski pēc tiešo
attiecināmo izmaksu ievades.

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Projekta apraksts
Sadāļā «Projekta apraksts» augšupielādē projekta pieteikuma B
daļu “Projekta apraksts” (PDF datnes formātā).

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Projekta laika grafiks
Aizpilda projekta laika grafiku katrai
institūcijai.

22.10.2018
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Projekta iesniegšana informācijas
sistēmā– Dokumentācija
Sadaļā «Dokumentācija» augšupielādē:
- Institūcijas/-u apliecinājumu/-us (Projekta pieteikuma D, E, F
daļas);
- Institūcijas/-u apliecinājuma pielikumus (t.sk. projekta pieteikuma
G daļu);
- Projekta pieteikuma H daļu “Darbības, kurām nav saimnieciskā
rakstura”;
- Projekta pieteikuma I daļa “Horizontālie uzdevumi, rezultāti un
nozares specifisko kritēriju izpilde”.

22.10.2018
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Informācijas sistēma –
Atgādinājumi (1)
Tikai nospiežot Informācijas sistēmā ekrānpogu

notiek projekta iesniegšana!!!

22.10.2018
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Informācijas sistēma –
Atgādinājumi (2)
Pēc projekta iesniegšanas redzēsiet paziņojumu:

Projekta status nomainīsies
no
uz

22.10.2018
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Kontakti
• Ingmārs Kreišmanis –
ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv
• Jeļena Blazarene – par IS un
administratīvajiem jautājumiem
jelena.blazarene@lzp.gov.lv
• Ekonomikas ministrija –
vpp@em.gov.lv
• Inguna Paredne – līgumi par
projektu īstenošanu:
inguna.paredne@sza.gov.lv

17.10.2018.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Ingmārs Kreišmanis, LZP vecākais eksperts
Jeļena Blazarene, LZP vecākā referente
17.10.2018.

