Izmaiņas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis
2020”: darba programma (2018.–2020.)
2017. gada gada 27. oktobrī Eiropas Komisija izziņoja apstiprināto

37,1

programmas “Apvārsnis 2020” darba programmu. Kopējais programmas

miljards euro

budžets trim gadiem – 2018., 2019. un 2020. ir 37,1 miljards euro.

Jaunumi

70% līdzfinansējums
visās programmās

Jaunas iesnieguma formas
vairāk pietuvinātas biznesa plāna būtībai

Galvenās prioritātes
3.3

 Mazoglekļa

1.7

 Eiropas rūpniecības un pakalpojumu digitalizēšana un pārveide –

ekonomika un pret klimata pārmaiņām noturīga

nākotne – budžets 3.3 miljardi euro;
budžets 1.7 miljardi euro;

 Eiropas

1

Savienības drošības efektivitātes paaugstināšana –

budžets 1 miljards euro;

0.941

 Aprites ekonomika – 941 miljons euro;
 Nākamās paaudzes elektrotransportlīdzekļu

0.2

Miljardi euro

akumulatoru

izstrāde un ražošana – budžets 200 miljoni euro.

Eiropas Inovāciju Padome (European

Innovation Council) finansē MVU Instrumentu,

programmas “Fast Track to Innovation” un “FET Open”, kā arī jaunās ierosinājumu balvas (sociālo
problēmu risināšana). Paredzētais budžets – 2,7 miljardi euro.
Video "European Innovation Council (EIC) pilot":
https://www.youtube.com/watch?v=U0bxbop8B88&feature=youtu.be

een.ec.europa.eu

MVU Instrumenta jaunumi
MVU uzsaukumos nebūs tēmu nosaukumu – tiks izsludināti pieteikumi visām
apakšnozarēm. Jāpievērš pastiprināta uzmanība atslēgas vārdiem, jo pēc tiem
tiks nozīmēti projektu vērtētāji.

Netiks ņemts vērā tehnoloģiskās gatavības līmenis.

MVU Instrumenta otrajā fāzē, sasniedzot nepieciešamo punktu skaitu
(paaugstināts līdz 13),– projektu pieteicēji tiks uzaicināti uz intervijām Briselē,
Beļģijā. Intervijas laikā 10 minūtes tiks atvēlētas savas idejas prezentēšanai
kompetentas žūrijas klātbūtnē, un 20 minūtes – diskusijai un jautājumu
uzdošanai.
Pēc intervijām

Par vērtējumu

par vērtējumu

"B" tiek piešķirts

"A" tiek piešķirts

“seal of

finansējums

excelence”
Instrumenta fāzēs turpmāk būs pieejami mentoringa
 MVU
pakalpojumi;
trešā fāze turpmāk tiks saukta par Biznesa akcelerācijas
 MVU
pakalpojumiem;
SME 1. fāzē – 154 milj. euro, 2. fāzē – 1,425 miljrd.
 Budžets
euro;
finansēt ~3000 projektus 1. fāzē un ~700 projektus 2.
 Plānots
fāzē;
vērtēšanas kritēriju sadalījums: 25 % excellence, 50
 Projektu
% impact un 25 % implementation.
Kontaktinformācija:
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E-pasts: info@een.lv
www.een.lv

www.Facebook.com/EEN.Latvia
www.Twitter.com/EEN_Latvia
https://www.linkedin.com/company/enterprise-europenetwork-latvia/

Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības COSME programmas (2014–2020)

