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Informācija par Programmas Justice uzsaukumiem grantu jomā
Uzsaukums: CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2016

Tēma: Action grants to support national or transnational e-Justice projects
Tēmas identifikators: JUST-AG-2016 
Publikācijas datums: 26.10.2016
Projekta iesniegšanas termiņš: 11.01.2017 17:00:00
Laika zona: Briseles laiks

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2016.html 

Tēma:  Action grants to support national and transnational projects to foster judicial cooperation in civil matters
Tēmas identifikators: JUST-AG-2016
Publikācijas datums: 12.10.2016
Projekta iesniegšanas termiņš: 07.12.2016 17:00:00
Laika zona: Briseles laiks

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-civi-ag-2016.html 

Tēma: Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in criminal matters
Tēmas identifikators: JUST-AG-2016 
Publikācijas datums: 09.11.2016
Projekta iesniegšanas termiņš: 11.01.2017 17:00:00 
Laika zona: Briseles laiks

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-crim-ag-2016.html 

Tēma: Action grants to support support national or transnational projects regarding the criminal justice response to 
prevent radicalisation leading to terrorism and violent extremism
Tēmas identifikators: JUST-AG-2016 
Publikācijas datums: 27.09.2016
Projekta iesniegšanas termiņš: 15.11.2016 17:00:00
Laika zona: Briseles laiks

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-terr-ag-2016.html  

Tēma: Action grants to support European judicial training
Tēmas identifikators: JUST-AG-2016 
Publikācijas datums: 14.09.2016.
Projekta iesniegšanas termiņš: 16.11.2016 17:00:00 
Laika zona: Briseles laiks

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2016.html 



Šī faktu lapa tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014 - 2020) finansējuma līguma Nr. 649336 ietvaros

www.Twitter.com/EEN_Latvia
www.Facebook.com/EEN.Latvia

www.linkedin.com

Kontaktinformācija:  
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E -pasts: info@een.lv
www.een.lv

Kontakti

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļa uzņēmējiem un
interesentiem sniedz informāciju par LIAA darbību, iespējām saņemt atbalstu 
LIAA administrēto valsts atbalsta programmu (VAP) ietvaros, 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, konsultācijas potenciālo sadarbības partneru meklēšanā, 
informāciju par LIAA organizētajiem semināriem un iespējām piedalīties izstādēs, 
tirdzniecības misijās un uzņēmēju dalību valsts augstāko amatpersonu vizīšu ietvaros.

Kontaktinformācija: 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442
Tālr.: 67039499
Fakss: 67039401 
E-pasts: liaa@liaa.gov
www.liaa.gov.lv

www.Twitter.com/LIAALatvija

www.Facebook.com/LIAALatvija

www.Youtube.com/LIAALatvia

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdz Latvijas uzņēmējiem risināt visdažādākos ar 
uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā saistītos jautājumus.

EEN Latvija LIAA birojs sniedz konsultācijas par ES
likumdošanu, informāciju par ES programmām, ieteikumus
potenciālajai sadarbībai u.c.

EEN Latvija LTC birojs sniedz konsultācijas par pētījumu komercializāciju 
un tehnoloģisko problēmu identificēšanu, risinājumu piemeklēšanu, kā arī 
piemērotākajām pētniecības un attīstības iestādēm, kas varētu sniegt atbalstu 
uzņēmumiem pētniecības procesos. 

Kontaktinformācija:
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E-pasts: info@een.lv
www.een.lv

www.Twitter.com/EEN_Latvia

www.Facebook.com/EEN.Latvia

Latvijas Tehnoloģiskais centrs atbalsta uz zināšanām
balstītas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, veicinot sadarbību starp pētniecības 
iestādēm un rūpniecības uzņēmumiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu 
starptautisko sadarbību.  

Kontaktinformācija: 
Latvijas Tehnoloģiskais centrs
Aizkraukles iela 21
Rīga, LV-1006
Tālr.: 67558771
Fakss: 67541218
E-pasts: ltc@latnet.lv
www.innovation.lv/ltc/


