Atbalsts dalībai Eiropas Savienības
pētniecības un inovāciju
programmās
Maija Bundule
Pētniecības Starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Atbalsta regulējums pētniecības,
attīstības un inovācijas projektiem
Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumi
nr.259 «Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai
starptautiskās sadarbības programmās
pētniecības un tehnoloģiju jomā»
Finansējums -1 422 872 EUR
Valsts budžeta programma 70.00.00 „Citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana" apakšprogramma
70.06.00 «Dalība Eiropas Savienības
pētniecības un tehnoloģiju attīstības
programmās»
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Atbalstu piešķir
ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 inovācijas
projektiem;
EURATOM programmas (kodolenerģētika) projektiem;
ES dalībvalstu kopīgo programmu (LESD 185.pants) projektiem:
 BONUS programma Baltijas jūras izpētei
 EUROSTARS 2 programma – atbalsts inovatīviem uzņēmumiem
Eiropas Kopējo tehnoloģiju ierosmju (LESD 187.pants) atbalstītajiem
projektiem:
–

–
–

–

ECSEL (electronic components and systems for European leadership)
elektroniskie komponenti un sistēmas
IMI (Innovative Medicines) inovatīvi medikamenti
BBI (Bio-based Industries) bio-rūpniecība
F4E (Fusion for Energy) ES dalība ITER projektā kodolsintēzes demoreaktora izveidei

EUREKA programmas projektiem – jaunu preču, tehnoloģiju vai pakalpojumu
izstrādei;
COST programmas zinātnieku sadarbības tīklu darbības nodrošināšanai;
ERA-NET, ERA-NET Plus un ERA-NET Cofund ietvaros atbalstītiem
pētniecības un attīstības projektiem;
Latvijas dalība Eiropas pētniecības infrastruktūras European Social Survey
pētījumu posmos
Latvijas dalības maksas starptautiskajās programmās, t.sk. Eiropas
Akadēmiskajā tīklā GEANT, nodrošinot Latvijas pieslēgumu
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Atbalsta apmērs

- saskaņā ar projekta izdevumu plānojumu;
- atbilstoši attiecīgās programmas nosacījumiem;
- nepārsniedz vienu miljonu EUR/gadā vienam
projektam.
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Atbalstu var saņemt

Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko
institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;
Uzņēmums (mikro, mazais, vidējais, lielais) kas
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā;
 ja ir noslēgts līgums ar Eiropas Komisiju par
projekta īstenošanu;
vai ja ir noslēgts projekta konsorcija līgums un tiek
slēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru
par projekta īstenošanu.

6

Prasības atbalsta pretendentam -1

Atbalsta pretendentam ir noteiktas šādas prasības:
1. tas tieši atbild par projekta sagatavošanu un izpildi;
2. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, atbilstošs pētnieciskais un
tehniskais personāls (laboranti un tehniķi), kā arī projekta īstenošanai nepieciešamais
materiāltehniskais nodrošinājums;
3. neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši regulas Nr. 651/2014
1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam, ja viņš pretendē uz valsts atbalstu;
4. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku
datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu;
5. tam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas
nolēmumu netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav
uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī tā
saimnieciskā darbība nav izbeigta;
6. tas nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā
minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi
par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;
7. ja tiek saņemts valsts atbalsts, tas nav grūtībās nonācis uzņēmums atbilstoši
regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;
8. tas nav saņēmis vai neplāno saņemt par tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām
finansējumu no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem finanšu resursiem;
9. uzņēmums ir iesniedzis finanšu pārskatus par diviem pēdējiem noslēgtajiem
saimnieciskajiem gadiem.
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Atbalsta intensitāte -1

 atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada 14.jūnija Regulas (ES)
Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzītas par
saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu;
Atbalsta intensitāte katram atbalsta saņēmējam nepārsniedz:
 fundamentāliem pētījumiem - 100% no projekta attiecināmajām izmaksām;
 Rūpnieciskajiem pētījumiem – 50% no projekta attiecināmajām izmaksām;
 Eksperimentālajai izstrādei – 25% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte
rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes gadījumā var
tikt palielināta, bet tā nepārsniedz 80% no projekta
attiecināmajām izmaksām.
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Atbalsta intensitāte -2

Valsts atbalsta intensitāti var palielināt:
1. 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu
piešķir atbalsta pretendentam, kas ir vidējais uzņēmums;
2. 20% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu
piešķir atbalsta pretendentam, kas ir mazais (mikro) uzņēmums;
3. 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām papildus 1.
vai 2.punktā norādītajam apmēram, ja:
- projekts paredz efektīvu sadarbību kādā no šādiem gadījumiem:
 starp uzņēmumiem, no kuriem vismaz viens ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums,
 vai projektu īsteno vismaz divās valstīs un neviens atsevišķs uzņēmums nesedz vairāk kā 70%
no projekta attiecināmajām izmaksām;
 starp uzņēmumu un vienu vai vairākām pētniecības organizācijām, kuras sedz vismaz 10% no
projekta attiecināmajām izmaksām un kurām ir tiesības publicēt projektā veikto pētījumu
rezultātus;

- projekta rezultātus izplata tehniskajās un zinātniskajās konferencēs
vai publicē zinātnes vai tehnikas izdevumos, publiski pieejamās
datubāzēs vai atvērtā pirmkoda programmatūras veidā.
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Projekta attiecināmās izmaksas

Projekta tiešās izmaksas:
Projektā nodarbinātā personāla atlīdzība saskaņā ar šādām stundas likmēm:
 Projekta zinātniskajām vadītājam – līdz 20 EUR stundā;
 Projekta galvenajam izpildītājam – līdz 16 EUR stundā;
 Projekta izpildītājam – līdz 14 EUR stundā.
Zinātniskā aprīkojuma un iekārtu izmaksas, ciktāl un cik ilgi tās izmanto
projekta īstenošanai;
Ēku un zemes izmaksas, ciktāl un cik ilgi tās izmanto projekta īstenošanai;
Līgumpētījumu, konsultantu pakalpojumu izmaksas, patentu iegādes izmaksas
– nepārsniedzot 25% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
Maksa par materiāliem, inventāru un instrumentiem, ciktāl tos izmanto
projektā, to iegādes un piegādes izmaksas;
Patentu vai cita rūpnieciskā īpašuma tiesību iegūšanas, apstiprināšanas un
aizstāvēšanas izmaksas;
Projekta ārējā audita izmaksas (ja nepieciešams);
Projekta netiešās izmaksas, kas nepārsniedz 25% no projekta tiešo izmaksu
summas, kurā nav ieskaitītas ārpakalpojumu izmaksas.
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Kontakti un informācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Linda Vecbiškena
Linda.vecbiskena@viaa.gov.lv
Tel. 67785416
Maija Bundule
Maija.bundule@viaa.gov.lv
Tel.67785423
Informācija VIAA mājaslapā:
http://www.viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/
atbalsts_proj/fin_atb_projektiem/
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