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rogrammas kopējais budžets ir vairāk nekā 
80 miljardu eiro, un tā apvieno visu pētniecības 
un inovāciju finansējumu.

Sarunā ar DPA grupas uzņēmuma SIA Squalio 
Eiropas projektu vadītāju Elzu Ozolu noskaidro
jām, kādas iespējas programmas pasākumi paver 

Latvijas uzņēmumiem un kāpēc kontaktbirža ir vērtīgs rīks ceļā 
uz veiksmīgu projekta pieteikumu.

Klātienē vienoties ir vieglāk
SIA Squalio nodarbojas ar IT infrastruktūras, drošības un 

biznesa vadības sistēmu ieviešanu un pārvaldību, veidojot risinā

P

Nu jau divus gadus Eiropas Savienībā (ES) darbojas jauns finanšu mehānisms – 
programma Horizon 2020 (H2020), kuras mērķis ir nodrošināt 

ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, 
kā arī sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību

EEN projekta ietvaros

Tā kā projekta partneri ir no dažādām valstīm, šādas 
klātienes tikšanās paātrina procesu un palīdz ietaupīt laiku – 
sarakstoties elektroniski vai sazvanoties telefoniski, bieži vien 
paiet vairāki mēneši, līdz partneri savstarpēji var vienoties.

Pirms dalības jāizpilda mājasdarbi
Lai pieteiktos programmas H2020 kontaktbiržās, ir nepie

ciešams izveidot organizācijas profilu kontaktbiržas mājasla
pā. Šajā profilā īsumā ir jāsniedz ziņas par organizāciju – dar
bības veidu, produktu līnijām, pakalpojumu veidiem, kā arī 
ir svarīgi norādīt iepriekšējo organizācijas pieredzi pētniecībā 
un izstrādē. Pētniecība un izstrāde ietver darbus, kas ir veikti, 
lai izstrādātu idejas prototipu. Tā kā programma H2020 bal
stās uz pētījumiem un inovāciju, organizācijām, kuras vēlas 
pieteikties dalībai, ir jābūt iepriekšējai pieredzei šajā jomā.

„Lai izveidotu veiksmīgu organizācijas profilu, ir nepie
ciešams iepazīties ar H2020 interesējošajām darba program
mām un ir jāspēj tajās nedaudz orientēties, lai ar topošo sa
darbības partneri varētu brīvi runāt par sadarbības iespējām,” 
stāsta E. Ozola.

Projektu vadītāja atklāj, ka organizācija var piedāvāt arī 
savas idejas, kas atrisina programmā ietvertos izaicinājumus – 
šāda tieša ideju izvirzīšana liecina, ka organizācija ir pietieka
mi spējīga, lai piedāvātu komplicētus risinājumus definētajām 
problēmām.

Ir jāatceras arī, ka tikšanās laiks ir 20 minūšu, tāpēc ir 
jāsagatavojas arī praktiski – ir jābūt vizītkartei, uzņēmuma 
bukletam un, ja ir iespējams, arī idejas vai projekta aprak
stam, ko potenciālais partneris var paņemt līdzi.

Vērtīgi pasākumi uzņēmumiem
E. Ozola uzskata, ka H2020 ietvaros uzņēmumiem 

vieni no vērtīgākajiem ir pasākumi, kas notiek tematisko 
apakšprogrammu atvēršanas laikā Briselē vai citviet Eiropā, 
piemēram, 20.–22. oktobrī šāds pasākums – ICT 2015 – In-
novate, Connect, Transform (‘ieviest jauninājumus, savienot, 
pārveidot’) – notiks Portugālē, Lisabonā. Tajā tiks atvērta gan 
apakšprogramma, gan paralēli notiks arī organizāciju kontakt
birža. Savukārt 5. novembrī tiks atvērta inteliģentā transporta 
apakšprogramma Smart, green and integrated transport.

Šajos pasākumos piedalās organizācijas, kurām izslu
dinātās tēmas ir saistošas, tāpēc ir lieliska iespēja tikties ar 
uzņēmumiem un organizācijām, kuras darbojas noteiktā 
jomā un kuru idejas sasaucas. „Squalio pieredze rāda, ka šajos 
pasākumos iegūtā informācija paver ceļus dažādām vērtīgām 
sadarbības iespējām,” rezumē E. Ozola.

Pieteikuma sagatavošanas process ir pietiekami sarežģīts 
un laikietilpīgs, jo apvieno dažādas kultūras, valstis un dažāda 
veida organizācijas, tāpēc E. Ozola iesaka nepaļauties uz to, 
ka projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir garš, bet visu 
darīt pēc iespējas savlaicīgāk un ātri reaģēt uz saņemtajām 
projekta partneru ziņām.

Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu iesaistīšanos program
mā un palīdzētu sameklēt partnerus projekta realizācijai, šā 
gada 4. novembrī Eiropas atbalsta tīkls pirmo reizi Latvijā 
rīko H2020 kontaktbiržu. Tajā piedalīties ir aicināti mazie un 
vidējie uzņēmumi, universitātes un pētniecības centri, kuri 
vēlas atrast sadarbības partnerus, lai veidotu konsorcijus 
dalībai H2020, kā arī Erasmus+ un Eurostars projektos. n

Kontaktbirža – vieta, 
kur atrast partnerus

jumus gan īpaši konkrētā pasūtītāja vajadzībām, gan arī īstenojot 
savu produktu attīstību. Uzņēmumam jau ir uzkrāta veiksmīga 
dalības pieredze iepriekšējā perioda ES pētniecības un attīstības 
ietvara projektos, koncentrējoties lielākoties uz izpēti IT drošības 
un biometrijas  jomās. Arī 2015.gadā Squalio aktīvi turpina ie
saistīties dažādās Eiropas pētniecības programmās, kā arī pieda
lās H2020 kontaktbiržās. E. Ozolas ikdienas darbs ir cieši saistīts 
ar programmu, izvērtējot, kuri no pasākumiem ir uzņēmumam 
svarīgi, kā arī aktīvi iesaistoties projektu pieteikumu izstrādē.

„Kontaktbiržas mūsdienās ir kļuvušas par aktuālu pasāku
ma formu, to mērķis ir apvienot līdzīgi domājošas personas no 
uzņēmumiem, universitātēm un pētniecības institūtiem un virzīt 
tās uz abpusēju komunikāciju,” saka E. Ozola.

Tāpēc arī H2020 ietvaros bieži tiek rīkotas kontaktbiržas par 
kādu no apakšprogrammu tēmām, piemēram, drošu sabiedrību, 
viedu, videi nekaitīgu transportu u. c.

Lai iesniegtu projektus lielākajā daļā H2020 uzsaukumu, ir 
nepieciešams vismaz trīs dažādu institūciju (no trīs dažādām 
valstīm) konsorcijs, tādēļ kontaktbirža ir ļoti būtisks rīks, ar kura 
palīdzību atrast piemērotākos partnerus inovatīvas idejas īsteno
šanai un kopīga projekta iesniegšanai. Tikšanās ar izvēlētajiem 
partneriem iepriekš ir jārezervē un notiek kontaktbiržas laikā – 
katra 20 minūšu garumā.

„Tā kā programma H2020 ir nesen sākusies, līdz šim vēl nav 
izveidota ērta un visiem pieejama vienota platforma, kurā būtu 
iespējams atrast interesējošos projekta partnerus vai publicēt 
sava uzņēmuma kompetences un intereses, lai pievienotos kādai 
no esošajām idejām,” saka E. Ozola, norādot, ka šobrīd gan ir 
uzsākti mēģinājumi izveidot vienotu datubāzi, bet pagaidām to 
struktūra ir pārāk sadrumstalota un nav viegli izprotama tām 
organizācijām vai uzņēmumiem, kas vēlas pirmo reizi iesaistīties 
programmas H2020 aktivitātēs.

E. Ozola arī uzsver: „Ne vienmēr sarunātās tikšanās rezultāti ir 
uzreiz izmērāmi, tādēļ kontaktbiržas modelis ir veidots tā, lai tikša
nās būtu īsas un vienas dienas ietvaros notiktu vairākas pēc kārtas. 
Pēc katras tikšanās uzņēmējs ir ieguvis jaunu biznesa kontaktu, in
formējis sarunas biedru par savas organizācijas pakalpojumiem vai 
produktiem un ir abpusēji apzinātas sadarbības iespējas, kas var 
būt saistītas ar tiešo uzņēmuma darbību vai programmas H2020 
uzsaukumiem. Pēc kontaktbiržas bieži vien komunikācija turpinās 
un tiek attīstīta sadarbība kādā no darbības lauciņiem.”

 Eksporta pasākumi
 2015. gada novembris
Semināri 
03.11. Efektīvi loģistikas risinājumi eksportam (Rīgā)
04.11. “Horizon 2020” kontaktbirža (Rīga)
12.11. Eiropas Komisijas izsludinātie iepirkumi (Rīgā)
16.11. Dzīvības zinātnes programmā “Horizon 2020” (Rīgā)
24.11.  Aktualitātes kosmētikas līdzekļu apritē (Rīgā)
27.11. Inženiernozaru uzņēmumu Kontaktbirža izstādes 
 “Tech Industry” laikā (Rīgā)

Tirdzniecības misijas
06.11.-08.11. Bērnu apģērbu un rotaļlietu ražotāju dalība kopstendā un   
 mārketinga kampaņā Lietuvā izstādes "Baby Land" laikā (Viļņā)

10.11.-11.11. Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā izstādes  
 "Elmia Subcontractor" laikā (Jenšēpingā)

17.11.-20.11.  Inženiernozaru uzņēmumu kontaktbirža Francijā izstādes   
 "Midest" laikā (Parīzē)

20.11.-21.11. Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Baltkrievijā Latvijas dienu  
 "Taste Latvia" un Latvijas Republikas ekonomikas ministres  
 Danas Reiznieces-Ozolas vizītes ietvaros (Minskā)

24.11.-27.11.  Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Azerbaidžānā Latvijas  
 dienu "Taste Latvia" un Latvijas Republikas ekonomikas   
 ministres Danas Reiznieces-Ozolas vizītes ietvaros (Baku)

Nacionālie stendi
02.11.-06.11. Latvijas koka māju ražotāju nacionālais stends izstādē 
 "Batimat" Francijā (Parīzē)

04.11.-06.11. Latvijas pārtikas ražotāju nacionālais stends izstādē 
 "WorldFood Kazakhstan" Kazahstānā (Almati)

10.11.-15.11. Latvijas inženiernozaru uzņēmumu nacionālais stends izstādē  
 "Elmia Subcontractor " Zviedrijā (Jenšēpingā)

11.11.-13.11. Latvijas pārtikas ražotāju nacionālais stends izstādē 
 "FHC China" Ķīnā (Šanhajā)

17.11.-20.11. Latvijas inženiernozaru nacionālais stends izstādē 
 "Midest" Francijā (Parīzē)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LIAA_Kapitals_Reklama_2015.10.07.pdf   1   12.10.2015   9:08:50

Elza Ozola


