SADARBĪBĀ AR EIROPAS BIZNESA ATBALSTA TĪKLU LATVIJĀ

Mūsdienu globālajā ekonomikā par
stabilu valūtu ir kļuvušas zināšanas. Vien
jāatrod veids, kā tām strādāt mūsu labā.
Ar šādu saukli sevi piesaka lielākā Eiropas
Savienības pētniecības un inovāciju
programma Apvārsnis 2020 (Horizon 2020).
Tās mērķis ir nodrošināt, lai Eiropā būtu
pasaules līmeņa zinātne un tehnoloģijas,
kas veicina ekonomisko izaugsmi.

Finansējums programmai ir aptuveni 80 miljardi eiro, kas
atvēlēts septiņu gadu periodam (2014–2020). Papildus
piesaistot arī privātās investīcijas, Apvārsnis 2020 nodrošina atklājumus, inovācijas un pasaules nozīmes tehnoloģiskos izrāvienus, pārnesot lieliskas idejas no pētnieciskajām laboratorijām uz ražošanas uzņēmumiem.
Apvārsnis 2020 paver plašas iespējas daudzās nozarēs – gan pētniecībā, gan arī uzņēmējdarbībā. Nosegta
ir teju jebkura nozare, atliek vien sameklēt attiecīgo tematiku un startēt. Piedalīties uzņēmumi var gan individuāli – mazo un vidējo uzņēmumu instrumentā, gan arī

Eiropas atbalsts
zinātnei un inovācijām

partnerībā. Partnerības projektos, piesaistot vairākus
partnerus, tiek panākts starptautiskais segums, kas ir
būtisks kritērijs projekta vērtēšanā.
Programmai ir trīs prioritātes. Divās no tām – zinātniskā izcilība un konkurētspējīga rūpniecība –
paredzētas kā ilgtermiņa atbalsts pētniekiem un
viņu komandām augstas kvalitātes pētījumiem,
mācībām un profesionālajai izaugsmei. Tāpat var
startēt tādas nozares kā IKT, patenttehnoloģijas, materiālzinātne, biotehnoloģijas, modernizēta ražošana un apstrāde un pat kosmosa izpēte.
Trešajai prioritātei – sabiedrības problēmu risināšana – paredzēts vislielākais finansējums (vairāk nekā
30 miljardi eiro). Tajā tiek sniegts atbalsts projektiem
par tādām sabiedrībai aktuālām tēmām kā veselība,
demogrāfiskās izmaiņas, labklājība; ilgtspējīga lauksaimniecība; droša, tīra vide un efektīva enerģija; videi
nekaitīgs un integrēts transports; droša sabiedrība u.c.
ES budžeta periodā no 2021. līdz 2027. gadam ir iekļauta programma Horizon Europe, kas turpinās līdz
šim ļoti veiksmīgo Apvārsni 2020. Līdz ar to potenciālajiem dalībniekiem nav jālauza galva, ko darīt, ja
projektu ir iespējams pabeigt tikai pēc 2020. gada.
Mazie un vidējie uzņēmumi, jaunuzņēmumi, universitātes un pētniecības centri tiek aicināti piedalīties
programmas Apvārsnis 2020 kontaktbiržā, kura notiks
šī gada 11. oktobrī tehnoloģiju un inovāciju izstādes
Riga COMM 2018 laikā. Aicināti piedalīties visi, kas
apsver iespēju iesaistīties kādā no tās projektiem vai
meklē sadarbības partnerus.
Kontaktbirža ir viens no instrumentiem, kā uzrunāt
potenciālos partnerus un sastapt pieredzējušus projektu iesniedzējus un vērtētājus, kuri dalās pieredzē un
ieteikumos. Pat ja dalībnieki vēl tikai domā par startēšanu Apvārsnī 2020, kontaktbirža ir īstā vieta, kur gūt
pirmos iespaidus un kontaktus.
Pasākumā uzmanība tiks pievērsta IKT, virtuālās realitātes, mākslīgā intelekta, lietu interneta, elektronikas,
robotikas un ar tiem saistītiem sektoriem. Kontaktbiržā
paredzētas īsas, iepriekš rezervētas tikšanās ar ārvalstu uzņēmumu, universitāšu un pētījumu centru pārstāvjiem. Tas dos iespēju prezentēt savas inovatīvās
idejas potenciālajiem sadarbības partneriem no dažādām nozarēm. Piedalīšanās pasākumā ir bez maksas.
Plašāku informāciju var iegūt Eiropas Biznesa atbalsta
tīkla (EEN Latvija) mājaslapā www.een.lv
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