
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een.ec.europa.eu 

Aktuālie Eiropas Savienības 

programmu uzsaukumi 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls zemāk ir apkopojis dažādas aktuālās Eiropas Savienības 

programmas un to uzsaukumus. 

Programma Pieteikšanās Nozare/mērķis Finansējums/ 

atbalsts 

Dalībnieki 

STARTUP3 20.04.2020 Jaunu tirgu apgūšana, 

izaugsmes sekmēšana 

Mentorings un iespēja 

satikt investorus 

Jaunuzņēmumi, 

pētnieki, uzņēmēji, 

novatori 

NGI Dapsi 22.04.2020 Datu pārnešana, idejas 

dažādu izaicinājumu 

pārvarēšanai. Projekta 

ilgums – 9 mēneši 

5,6 milj. eiro atbalsts 

kopumā 50 komandām 

MVU, 

jaunuzņēmumi, 

pētnieki, fizikas 

personas 

Technology 

Transfer 

Experiment (TTX) 

30.04.2020 Tehnoloģiju pārnese, 

IT, datu drošības, 

kiberdrošības nozarēs. 

Projekta rezultātā 

radītās jaunās darba 

vietas, peļņas 

pieaugums 

MVU, NVO, vidēja 

izmēra uzņēmumi 

NGI Essif-Lab 30.04.2020 Tiek atbalstīta 

pašsuverēnās 

identitātes risinājumu 

izstrāde (SSI). Risinājumi 

var tikt piemēroti 

veselības, izglītības un 

e-pārvaldes jomās 

Līdz 106 000 eiro, 

finansējums sadalīts trīs 

līmeņos 

MVU un 

jaunuzņēmumi 

http://www.een.lv/
https://startup3.eu/
https://dapsi.ngi.eu/
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/
https://essif-lab-first-business-oriented.fundingbox.com/


 

 

 

Šī faktu lapa tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014–2020) ietvaros 

European 

Language Grid 

(EGL) 

30.04.2020 Valodu tehnoloģijas: 

iespēja testēt un 

izstrādāt lietotnes 

valodas tehnoloģiju 

pilnveidošanai un 

izplatīšanai 

Līdz 200 000 eiro MVU un 

pētniecības 

organizācijas 

NGI Trust 04.05.2020 Tehniski jauninājumi 

privātumu veicinošās 

tehnoloģijās, mākslīgā 

intelekta/mašīnmācības 

pielietošana lietotāju 

interesēs 

75 000 – 200 000 eiro, 

atbalsta intensitāte 

iedalīta trijos līmeņos, 

atkarībā no projekta 

MVU, 

jaunuzņēmumi, 

pētnieki, fizikas 

personas 

Support to Literary 

Translation 

projects 

05.05.2020 Literāro darbu 

tulkošana 

Līdz 100 000 eiro Grāmatu 

izdevniecības 

Start at Best EU 06.05.2020 Darba vides inovatīva 

uzlabošana – darba 

telpa, motivācija, 

kvalitāte, u.c. 

7 500 eiro MVU un 

jaunuzņēmumi 

Bridging culture 

and audiovisual 

content through 

digital 

14.05.2020 Audiovizuālās 

tehnoloģijas, virtuālā 

realitāte, kultūras 

mantojums 

Projekta pieteikumā 

pieprasītajai summai 

jābūt vismaz 300 000 

eiro 

MVU, NVO, valsts 

iestādes, 

pētniecības 

iestādes, 

universitātes 

NGI Atlantics.eu 28.05.2020 Meklē ekspertus, kas 

varētu vērtēt NGI 

turpmākos projektu 

pieteikumus 

Atkarībā no izvērtēto 

projektu skaita 

Fiziskas personas 

MARKET4.0 28.05.2020 IKT, metālapstrāde, 

plastmasa un augsto 

tehnoloģiju nozares.  

50 000 vai 100 000 

eiro, atkarībā no 

projekta veida 

Ražojoši un MVU 

uzņēmumi, 

jaunuzņēmumi  

WeldGalaxy 29.05.2020 Metāla loka 

metināšana: jaunas 

metodes dažādu 

materiālu metināšanas 

inovācijām 

Līdz 100 000 eiro MVU un vidēji lieli 

nozares uzņēmumi 

Intelligent cities 

challange 

29.05.2020 Viedo pilsētu attīstīšana 

– kļūt zaļākām un 

ilgtspējīgākām 

Ekspertu pielāgots 

atbalsts, mentorings 

Valsts iestādes, 

pašvaldības, to 

iestādes 

https://www.european-language-grid.eu/open-calls/call-for-pilot-projects/
https://www.european-language-grid.eu/open-calls/call-for-pilot-projects/
https://www.european-language-grid.eu/open-calls/call-for-pilot-projects/
https://wiki.geant.org/display/NGITrust/3rd+Open+Call+NGI_TRUST
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://startatbest.eu/open-calls/call-for-funding-proposals-n20200302-eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020
https://www.ngi.eu/ngi-projects/ngiatlantic/
http://market40.eu/open-calls/
https://weldgalaxy-opencall.fundingbox.com/pages/doc
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/


 

 

 

Šī faktu lapa tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014–2020) ietvaros 

NGI Zero PET 01.06.2020 IKT: atvērto datu un 

programmatūru izpēte 

un izstrāde 

50 000 eiro MVU, 

jaunuzņēmumi, 

pētniecības 

iestādes 

European Data 

Incubator 

17.06.2020 Lielapjoma dati un to 

pielietojamība dažādās 

nozarēs, izaicinājumu 

risināšana un savu ideju 

piedāvāšana 

Līdz 100 000 eiro Jaunuzņēmumi 

PARSEC 20.06.2020 Ilgtspējīga pārtika, 

lauksaimniecība, 

enerģētika, vide, viedās 

pilsētas u.c. 

100 000 eiro MVU, 

jaunzņēmumi, 

pētnieki 

NGI Essif-Lab 

Infrastructure 

30.06.2021 vai 

līdz 50 derīgi 

projekti 

iesniegti 

Essif – Lab uzsaukuma 

tehniskie uzlabojumi un 

paplašinājumi 

Līdz 155 000 eiro Inovatori, 

jaunuzņēmumi, 

pētniecības grupas 

 

Atvērtajiem uzsaukumiem varat sekot līdzi EU Calls datubāzē, kā arī Funding &Tender portālā! 

https://nlnet.nl/PET/eligibility/
https://edincubator.eu/startups/
https://edincubator.eu/startups/
https://parsec-accelerator.eu/
https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/
https://essif-lab-infrastructure-oriented.fundingbox.com/
https://eucalls.net/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

