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Horizon 2020 

• Eiropas Savienības programma pētniecībai, attīstībai un inovācijai 

• Realizē  ES pētniecības, attīstības un inovācijas stratēģiju no 2014. līdz 
2020. gadam 

• Budžets ~80 miljardi eiro 

• Eiropas Savienības budžeta sadaļa, papildinot struktūrfondus, 
finansējumu izglītībai u.c. programmas 

• Galvenā daļa no Inovācijas savienības un Eiropas Pētnieciskās telpas 
 Atbilde ekonomiskajai krīzei – investīcijas nākotnes darba vietās un izaugsmē 
 Risina sabiedrības problēmas iztikas, drošības, vides u.c. jomās 
 Stiprina ES konkurētspēju pasaulē pētniecībā, tehnoloģijās un inovācijā 
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Kas jauns? 

• Viena programma, apvienojot trīs agrākās programmas (FP7, CIP, EIT)* 

• Vairāk inovācijas – no pētniecības uz pielietošanu, visas inovācijas formas, 
pieejama visiem, MVU instruments 

• Koncentrēšanās uz sociālajām problēmām, ar kurām saskaras ES 
sabiedrība, piemēram veselība, tīra enerģija un transports 

• Vienkāršota pieeja, atvērta visiem uzņēmumiem, universitātēm, 
institūtiem visās ES valstīs un ārpus tām; līdzfinansējums pētnieciskām un 
inovācijas aktivitātēm – 100%, inovācijas aktivitātēm – 70% 

*The 7th research Framework Programme (FP7), innovation aspects of Competitiveness and 
Innovation Framework Programme (CIP), EU contribution to the European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

3 



Trīs prioritātes 

Ekselenta zinātne (Excellet Science) 

Vadība rūpniecībā (Industrial Leadership) 

Sabiedrības problēmu risināšana (Societal Challanges) 
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Ekselenta zinātne (Excellet Science) 

Kāpēc? 

• Pasaules klases zinātne ir pamats nākotnes tehnoloģijām, darbavietām 
un labklājībai 

• Eiropai ir nepieciešams attīstīt, piesaistīt un noturēt talantīgus pētniekus 

• Pētniekiem ir vajadzīga piekļuve labākajām infrastruktūrām 

Sadaļas: 

• Eiropas Pētniecības padome  (European Research Council - ERC) 

• Nākotnes un topošās tehnoloģijas (Future and Emerging Technologies) 

• Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās akcijas (zinātnieku mobilitāte)  

• Pētniecības infrastruktūras 
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Vadība rūpniecībā (Industrial Leadership) 

Kāpēc? 
• Eiropai vajag vairāk inovatīvu MVU, lai veicinātu izaugsmi un radītu darba 

vietas 
• Stratēģiskās investīcijas galvenajās pamattehnoloģijās (piem. inovatīva 

ražošana, mikroelektronika, IKT), kā arī inovācijas starpnozarēs un 
topošajās nozarēs 

• Eiropai ir nepieciešams piesaistīt vairāk privāto finansējumu pētniecībai 
un inovācijai 

Sadaļas: 
• Vadība pamata un rūpnieciskās tehnoloģijās 
• Piekļuve riska kapitāla finansējumam  
• Inovācija MVU 
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Sabiedrības problēmu risināšana 

(Societal Challanges) 

Kāpēc? 

• Eiropas Savienības politikas mērķus (klimata, vides, enerģētikas, 
transporta u.c. jomās) nevar sasniegt bez inovācijām 

• Radikāli risinājumi nāk no starpnozaru un daudznozaru 
sadarbības, tostarp sociālajās un humanitārajās zinātnēs 

• Perspektīvākie risinājumi ir jāpārbauda un jāpierāda praksē 
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Sabiedrības problēmu risināšana 

Sadaļas: 

• Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība 

• Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras un 
piejūras pētniecība, bio-ekonomika 

• Droša, ‘tīra’ un efektīva enerģija 

• Vieds, ‘zaļš’ un integrēts transports 

• Klimata izmaiņas, resursu efektivitāte un izejmateriāli 

• Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība 

• Drošība 
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Dalībnieku portāls (Participant Portal) 

• «Dalībnieku portālā» tiek publicēti projektu konkursu apraksti un ir 
atrodami visi projekta pieteikuma sastādīšanai nepieciešamie 
dokumenti, t.sk. darba programmas nākošajiem 2 gadiem 

• Projektu konkursiem ir interaktīvas meklēšanas iespējas, kā arī 
tiešsaistes rokasgrāmata u.c. materiāli 

• Reģistrēšanās iespēja 
• Palīdzības dienests 
• Projektu pieteikumu iesniegšana 
• Projektu vadība 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
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Dokumenti  

• Darba programmas 

• Rokasgrāmatas, vadlīnijas 

• Pieteikumu formas un šabloni 

• Juridiskie dokumenti 

• Informācija ekspertiem 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/re
ference_docs.html 
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Projekta pieteikums 

Piemērots projektu konkurss – atrast dalībnieku portālā, iepazīties ar 
aktuālajām Darba programmām (Work Programmes) 

Projekta partneru meklēšana – dažādi tīkli, t.sk. Eiropas Biznesa atbalsta 
tīkls (EEN), informācijas dienas u.c. 

Reģistrēšanās «Dalībnieku portālā» 

Projekta pieteikuma sastādīšana 

Elektroniskā projekta pieteikuma iesniegšanas sistēma 
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Vērtēšanas kritēriji 

• Izcilība (Excellence) 

• Ietekme (Impact) 

• Īstenošanas kvalitāte un efektivitāte (Quality and efficiency of the 
implementation) 

 

• 1-stadiju, 2-stadiju projektu konkursi 
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MVU, uzņēmēji, inovācija – 

Horizon 2020 stratēģijas fokusā 

• Samazināta birokrātija 
• Sekmēta piekļuve finansējumam (valsts / privātajam) 
• Iespējas paaugstināt zināšanas, kompetenci, prasmes, 

piekļuvi informācijai 
• Apmācība inovācijas vadībā 
• Veicināti sadarbības tīkli, iespējas atrast sadarbības partnerus 
• Veicināta pārrobežu sadarbība 
• Atvieglota pieeja klientiem un tirgiem 
• Dota iespēja piekļūt iekārtām un infrastruktūrai 
• Paaugstināta atpazīstamība un atzīšana 



Atbalsta optimizācija H2020 

• Atraktīva programma inovatīviem MVU ar izaugsmes potenciālu 

• Atbalsts, lai pārvarētu šķēršļus no izstrādes līdz tirgum 

• Uzņēmējdarbības stimulēšana – inovācija, piedaloties projektos, kā 
arī labāka saite starp pētnieciskām institūcijām un rūpniecību 

• Daudzos projektos - MVU ir vadošā loma 

• Augstāka tīklu kvalitāte 

• Lielāka risku uzņemšanās 

• Ātrākas, vienkāršākas un labāk saprotamas procedūras un procesi 



MVU iespējas H2020 

Iespējas piedalīties visās pētniecības, attīstības un inovācijas formās, kuras ved uz 
rezultātu izmantošanu un komercializāciju 
 
• MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos (visās trīs 

prioritātēs) 
• MVU instruments 
• Inovācija jaunajos uzņēmumiem (Start-ups, Spin-offs) – Eurostars-2 un citi 

pasākumi 
• Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevumi un kapitāla mehānismi) 
• Pētnieku apmaiņa un mobilitāte - iesaistoties Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā 

nosauktajos pasākumos 
• Ātrais ceļš uz inovāciju (Fast Track to Innovation) 
• Iesaistīšanās iepirkumos 



MVU instruments - galvenās iezīmes 

• Vērsts uz visu veidu inovatīviem MVU 
• Tikai MVU drīkst pieteikties uz finansējumu 
• Orientēts uz stabili strādājošiem MVU, kuri vēlas komercializēt 

jaunu izstrādni, lai arī drīkst piedalīties jaundibināti uzņēmumi 
• Paredzēts, ka galvenokārt projektos piedalās viens uzņēmums, lai 

arī iespējams konsorcijs, ja tam ir pamatojums 
• Tiek atbalstīti projekti jomās, kuras minētas «Darba programmā», 

t.i. risina norādītās sociālās problēmas un / vai attīsta minētās 
galvenās pamattehnoloģijas 



MVU instruments - galvenās iezīmes 

• Projekti tirgu orientēti, ambiciozi, ar ES/pasaules dimensiju 
• Pieteikuma brīdī tehnoloģijas funkcionalitātei ir jābūt 

pierādītai attiecīgajā vidē (tehnoloģijas gatavības līmenis –
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment)  

• Dotācijas (granti), finansējums pamatojas uz projekta 
attīstības stadijām  

• Programmai vairākas fāzes 
• Projektu pieteikumu konkurss 
• Viens un tas pats MVU vienlaicīgi drīkst piedalīties tikai 

vienā MVU instrumenta aktivitātē 



MVU instrumenta pirmā fāze – 

koncepcija un priekšizpēte 

• Konkurss - nepārtraukti atvērts konkurss, izvērtēšana periodiska, 4 
reizes gadā (18.03.2015, 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015) 

• Konkursa rezultātu paziņošana – 2 mēnešu laikā pēc attiecīgā datuma 

• Vienlaicīgi drīkst iesniegt tikai 1 projekta pieteikumu, iesniegt atkārtoti 
to pašu vai citu projekta pieteikumu – tikai pēc rezultāta saņemšanas 

• Finansējums - fiksēta summa (‘Lump sum’) 50 000 €, atbalsta 
intensitāte – 70%, t.i. kopējās projekta izmaksas 71 429 €   

• Projekta ilgums ~6 mēneši, laiks līdz līgumam 8-12 nedēļas 
 



MVU instrumenta pirmā fāze – projekta 

pieteikums 

• Projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī tehnoloģijas gatavības pakāpei 
jau ir jābūt 6. stadijā: TRL6 - tehnoloģija demonstrēta attiecīgajā vidē 
(svarīgāko pamattehnoloģiju gadījumā - rūpnieciski attiecīgajā vidē) 

• Jāatbilst kādai no izsludinātajām tēmām 

• Pieteikuma apjoms <= 10 lpp., ieskaitot titullapu 

• Augsta konkurence - tiek atbalstīti mazāk par 5% pieteikumu 

• Jāsatur biznesa plāna uzmetumu 
 



MVU instrumenta pirmā fāze –priekšizpēte 

• Aktivitātes – priekšizpēte; inovācijas koncepcijas tehnoloģiskās, 
praktiskās un ekonomiskās dzīvotspējas pārbaude; partneru 
meklēšana (ja nepieciešami); biznesa plāna sastādīšana; izpēte 
intelektuālā īpašuma jomā; tirgus izpēte u.tml. 

• Rezultāts - pieteikums 2. fāzei, darba plāns, detalizēts biznesa 
plāns; arī negatīvs rezultāts ir pieņemams 

• Trenēšana/sagatavošana: 3 dienas, nav obligāta, nav par 
projektu pieteikumu rakstīšanu, bet par biznesa, intelektuālā 
īpašuma u.tml. jautājumiem 
 



Otrā fāze – inovācijas aktivitātes 

• Finansējums 0.5 līdz 2.5 miljoni €, bet var būt arī mazāks vai lielāks, ja ir 
pamatojums; Eiropas Komisijas finansējums – 70% no kopējām projekta 
izmaksām 

• Ilgums 12 - 24 mēneši, bet var būt arī cits, ja ir pamatojums 

• Projektu pieteikumu iesniegšana - nepārtraukti atvērts konkurss 

• Izvērtēšana periodiska, 4 reizes gadā (18.03.2015, 17.06.2015, 17.09.2015, 
25.11.2015); konkursa rezultātu paziņošana – 4 mēnešus pēc attiecīgā datuma 

• Līgums - uz rezultātiem pamatots finansēšanas modelis 
 



Otrā fāze – inovācijas aktivitātes 

• Laiks līdz līgumam - maksimums 150 dienas 

• Rezultāts - komercializēšanai gatavs produkts/pakalpojums 

• Trenēšana/sagatavošana: 12 dienas - nav obligāta, nav par projektu 
pieteikumu rakstīšanu, bet par biznesa, intelektuālā īpašuma u.tml. 
jautājumiem 

 
 



Trešā fāze – komercializācija 

• Finansējums: nav tieša publiskā finansējuma 

• Mērķis: atbalsta sniegšana, lai sekmētu piekļuvi 
privātam finansējumam un finanšu instrumentiem 

 

 
 



Informācija Internetā 

Programma Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

H2020 projektu konkursi: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/index.html 

Dalībnieku portāls (Participant Portal): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

SME Techweb, atrodama MVU instrumenta «Darba programma 2014-2015»: 
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=home 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=home

