Baltic Bonus programma 2017

Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Baltic Bonus programmas mērķis

Baltic Bonus programmas mērķis ir sekmēt
starptautisko sadarbību zinātnē un
inovācijā:
– atbalstot konkurētspējīgu projektu pieteikumu
izstrādi;
– atbalstot sadarbību starp Baltijas valstīm;
– atbalstot sadarbību ar Ziemeļvalstīm (Somija,
Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija);
– kompensējot projektu pieteikumu izstrādes
izdevumus.
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Baltic Bonus programma

Baltic Bonus programmu ievieš Valsts izglītības
attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un
inovācijas politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa;
Lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu
pieņem komisija, kuras sastāvu veido Izglītības
un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības
aģentūras, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji.
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Kas var saņemt atbalstu

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta
zinātniskā institūcija vai mazais un vidējais
uzņēmums:
– par projekta izstrādi, kas iesniegts 2014., 2015.,
2016. vai 2017.gada projektu konkursā;
– projektam ekspertu dotā novērtējuma skaitliskā
vērtība ir sasniegusi nepieciešamo sliekšņa
vērtību.
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Atbalstu var saņemt par
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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Atbalstu nevar saņemt

– Par tādu projektu, kura izstrādei ir piešķirts
finansējums no
• Eiropas Struktūrfondu darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.1.1.2.
aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības
projektiem zinātnē un tehnoloģijās" resursiem;
• Eiropas Struktūrfondu darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1.5.
pasākuma «Atbalsts starptautiskās sadarbības
projektiem pētniecībā un inovācijā» 2.kārtas
projektiem.
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Lai saņemtu atbalstu

Atbalsta pretendents VIAA lietvedībā iesniedz
iesniegumu (iesnieguma veidlapa pieejama
internetā www.viaa.gov.lv );
- Izstrādātā projekta sadaļas, kurā ir norādīti
projekta dalībnieki, kopiju;
- Izdrukas no Research Participant Portal vietnes
vai citu dokumentāciju, kas satur informāciju
par:
– Projekta iesniegšanas laiku;
– Atbalsta pretendenta budžeta apjomu;
– Projekta novērtējumu;

- komersanta uzskaites veidlapu par saņemto de
minimis atbalstu (ja attiecināms)
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Finansiālā atbalsta apmērs*, ja projekta
konsorcijā iekļauts partneris no:

Nr.

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Projekta veids

Pamatprogrammas
“Apvārsnis 2020” projekti:
Pētniecības un inovācijas
projekts vai inovācijas projekts
Marijas Sklodovskas Kirī
(Marie Skłodowska-Curie)
programmas projekts
Eiropas Zinātnes padomes
(European Research Council)
granta projekts
Koordinācijas un atbalsta
projekts
Apakšprogrammas “Inovācija
Maziem un vidējiem
uzņēmumiem” 2.fāzes projekts
EURATOM projekts
Kopējās tehnoloģiju ierosmes
projekts
ERA-NET aktivitātes
projekts

Baltijas valsts/īm (Igaunija
un/vai Lietuva)

Baltijas jūras
reģiona ES
dalībvalsts/-īm
(Zviedrija,
Somija,
Dānija, Vācija
un/vai Polija)

Baltijas
valsts/-is un
Baltijas jūras
reģiona ES
dalībvalsts/-is

1500 EUR

2500 EUR*

2500 EUR
*Finansiālie atbalsti savstarpēji
nesummējas.
Ja projekta konsorcijā iekļauts
partneris gan no Baltijas valstīm,
gan Baltijas jūras reģiona ES
dalībvalstīm
kopējais
maksimālais finansiālā atbalsta
apmērs ir 2500 EUR.

BONUS projekts
EUROSTARS 2 projekts
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EUREKA projekts

Atbalsts projekta pieteikuma
izstrādei
Vienas vienības izmaksas:
- Ja atbalsta pretendents ir projekta koordinators
nepārsniedz 9 000 EUR;
-Ja atbalsta pretendents ir projekta dalībnieks
nepārsniedz 6 000 EUR.
Faktiskās izmaksas:
-darba stundu skaits projekta izstrādē iesaistītajam
personālam un projekta vadītājam;
-ārvalstu braucieni (ne ilgāk par četrām dienām)
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Kontakti un informācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktpersonas:
Lelde Valeine
E.pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv
Tel. 67785465
Maija Bundule
e.pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
Tel./67785423
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