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Kas tiek 
atbalstīts?

EIC ACCELERATOR ATBALSTA TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS 

VĒLĀKOS POSMUS, KĀ ARĪ TEHNOLOĢISKOS SASNIEGUMUS 

(DEEP TECH). 

EIC Accelerator atvērtais finansējums ir paredzēts revolucionārām 

inovācijām jebkurā tehnoloģiju un pielietojuma jomā.

EIC Accelerator izaicinājuma finansējuma mērķis ir revolucionāras 

inovācijas, kas būtiski ietekmē:

• Stratēģiskās digitālās un veselības tehnoloģijas

• Zaļā kursa inovācijas ekonomikas atveseļošanai

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Stratēģiskās digitālās un veselības tehnoloģijas

• Digitālās tehnoloģijas: ierīces, metodes, sistēmas, kā arī darbības principi, procesi un 

standarti, kas attiecas uz IKT tehnoloģiju nozari, piemēram, uzlabota augstas veiktspējas 

skaitļošana, visaptveroša skaitļošana, kvantu tehnoloģijas, kiberdrošība, mākslīgais 

intelekts, blokķēdes, mākoņu infrastruktūras tehnoloģijas un lietišķā interneta 

tehnoloģijas.

• Veselības aprūpes tehnoloģijas: AI virzīti instrumenti agrīnai diagnostikai; “point-of-

care” diagnostika; jaunas pieejas šūnu un gēnu terapijā, īpaši vēža gadījumā; jaunu 

biomarķieru izstrāde klīniskajai prognozēšanai, pacientu stratifikācijas vai monitoringa 

iemesli plašā traucējumu spektrā; bioloģiskā apstrāde 4.0 (digitalizācija biotehnoloģiju / 

biofarmācijas rūpniecības bioloģiskās attīstības posmos); veselības aprūpes uzraudzības 

pakalpojumi; un e-veselības (tostarp mobilās veselības) risinājumi veselības aprūpes 

sistēmām, medicīnas praksei un intensīvās terapijas nodaļām.



Zaļā kursa inovācijas ekonomikas atveseļošanai

Ja jūsu projekts atbalsta “Zaļā kursa” ieviešanu, ievērojami veicinot vismaz vienu no šiem ilgtspējības mērķiem:
• ES klimata pārmaiņas: nav toksisku vielu, to mazināšana un pielāgošanās;

• Tīras, pieejamas un drošas enerģijas piegāde; 

• Rūpniecības pāreja uz tīru un / vai aprites ekonomiku (ieskaitot atkritumu rašanās novēršanu un / vai pārstrādi);

• Ēku veidošana un atjaunošana energoefektīvā veidā;

• Paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un gudru mobilitāti;

• Pāreja uz godīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas sistēmu;

• Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un atjaunošana (ieskaitot uz dabu balstītus risinājumus, kas nodrošina līdzvērtīgus ieguvumus, pielāgojoties klimatam un mazinot 

ietekmi uz to);

• Realizēt nulles piesārņojuma ambīcijas un vidi, kurā     

• SASKAŅĀ AR ZAĻĀ KURSA MĒRĶIEM, ĪPAŠA PRIORITĀTE TIEK PIEŠĶIRTA PROJEKTIEM, KAS SAISTĪTI AR TĀDIEM RISINĀJUMIEM, KURI 

NODROŠINA PĀREJU UZ VIDEI DRAUDZĪGU EKONOMIKU, KĀ NOTEIKTS EIROPAS ATVESEĻOŠANAS PLĀNĀ.

Jāiesniedz priekšlikumi par vienu no šādām jomām:
• Atjaunojamā enerģija, tostarp atjaunojamais ūdeņradis un enerģijas uzglabāšana;

• Ēku atjaunošana;

• Zema oglekļa satura nozares;

• Baterijas un citas enerģijas uzkrāšanas sistēmas.



Kad?
Konkursa noslēgumu posmi:

• 2021. gada 16. jūnijā

• 2021. gada 6. oktobrī

gan Accelerator Open, gan Accelerator Challenges



Kas var 
pieteikties?

• Uzņēmums, kas klasificēts kā MVU un reģistrēts ES dalībvalstī vai 

asociētajā valstī.

• Uzņēmums, kas klasificēts kā “mazs vidēja kapitāla uzņēmums” 

(līdz 500 darbiniekiem) un reģistrēts ES dalībvalstī vai asociētajā 

valstī, taču jūsu pieteikums var būt paredzēts tikai ātras 

izaugsmes mērķiem (piemēram, TRL 9) un tikai ieguldījumu 

veidā.

• Viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas, kas plāno 

dibināt MVU (kā definēts iepriekš) ES dalībvalstī vai asociētajā 

valstī līdz līguma parakstīšanai vai, ja piešķir jauktu finansējumu, 

vēlākais, vienojoties par tā ieguldījumu sastāvdaļu.

Lai pieteiktos, jums jāatbilst vienam no 

šiem nosacījumiem:

Ja esat individuāls uzņēmējs no ārpussavienības dalībvalsts vai 

neasociētās valsts, un esat gatavs dibināt MVU (ieskaitot 

jaunizveidotus uzņēmumus) vai pārvietot esošo MVU uz ES 

dalībvalsti vai asociēto valsti, jums ir tas jāizdara līdz pilna 

pieteikuma iesniegšanai.

https://accelopment.com/blog/horizon-europe-what-about-the-uk-and-the-associated-countries/
https://enspire.science/trl-scale-horizon-europe-erc-explained/#:~:text=TRL%201%20%E2%80%93%20Basic%20principles%20observed,4%20%E2%80%93%20Technology%20validated%20in%20lab


Kāds atbalsts 
ir pieejams?

Ir pieejams divu veidu finansējums:

Granta komponents: grants EUR 2,5 miljoni tiek piešķirts uz 24 mēnešiem, lai 

segtu projekta attiecināmās izmaksas, tādas kā inovācijas darbības, tostarp 

tehnoloģijas demonstrējumus attiecīgajā vidē, prototipu izmantošanu un 

sistēmas līmeņa demonstrējumus, attīstību un testēšanu, kas nepieciešama, lai 

izpildītu normatīvās un standartizācijas prasības, intelektuālā īpašuma 

pārvaldību un tirdzniecības apstiprinājumu (piemēram, vismaz tehnoloģiju 

gatavības līmenis no 5/6 līdz 8). Tiek atlīdzināti ne vairāk kā 70 % no kopējām 

izmaksām. Grantu var izmantot, lai segtu attīstības darbības starp TRL 5/6 līdz 

8. līmenim.

Ieguldījumu komponents: ieguldījumu komponents parasti ir pašu kapitāla 

veidā. Minimālā investīciju komponente ir 0,5 miljoni eiro, bet maksimālā - 15 

miljoni eiro. Tā ir paredzēta, lai finansētu tirgus izvēršanu, bet to var izmantot 

arī citiem mērķiem (tostarp līdzfinansējumam vai pat pilnīgai inovācijas darbību 

finansēšanai). Ieguldījumu komponentes gadījumā ieguldījumi nepārsniedz 

25% no uzņēmuma balsstiesīgajām akcijām un parasti tiek veikti ar garu 

atdeves perspektīvu (7-10 gadi) ar ne vairāk kā 15 gadiem.



Var saņemt «tikai 
granta» atbalstu vai 
«grants vispirms» 

atbalstu, ja iepriekš 
neesat saņēmis EIC 

Accelerator «tikai 
granta» atbalstu 

• Tikai grants: jūs varat sniegt pierādījumus, ka jums ir pietiekami finanšu 

līdzekļi (piemēram, ieņēmumu plūsma, esošie ieguldītāji vai akcionāri), lai 

finansētu jūsu inovācijas ieviešanu un izvēršanu. Šādā gadījumā jums 

savā pieteikumā būs jāprecizē visi elementi, kas pierāda, ka jums ir vai 

notiek šo nepieciešamo resursu un finanšu līdzekļu iegūšana, lai 

nodrošinātu nepieciešamos TRL 9 izdevumus, ko parasti sedz ieguldījumu 

komponents. Ja starpposma novērtējums liecina, ka jums nav iepriekš 

minēto iespēju, granta finansējumu var pārtraukt.

• Vispirms piešķiriet grantu: jūsu inovācijas pamatā ir zinātnisks atklājums 

vai jauna tehnoloģija, un joprojām ir nepieciešams ievērojams darbs, lai to 

apstiprinātu un demonstrētu attiecīgajā vidē (piemēram, vismaz TRL 5/6), 

lai pienācīgi novērtētu tās komerciālo potenciālu. Šādas inovācijas var 

ietvert, bet tā nav obligāta prasība, inovācijas, kuru pamatā ir EIC 

Pathfinder un Transition, kā arī Eiropas Pētniecības padomes pētniecības 

rezultāti. 

Iepriekš minētie «tikai granta» uzņēmumi ir tiesīgi izmantot «tikai pašu 

kapitāla» komponentu, ņemot vērā starpposma novērtējumu, kas apliecina, ka 

inovācijas darbības jau tiek veiktas un ka inovācijai ir izvēršanas potenciāls. 



Kā pieteikties? 

Īsi pieteikumi: Īsu pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā, izmantojot ES finansējuma 
un konkursu portālu. Tā sastāv no (1) 5 lappušu veidlapas, kurā jums jāapkopo jūsu 
pieteikums un jāatbild uz jautājumu kopumu par jūsu inovācijām, potenciālo tirgu un 
savu komandu. (2) Pitch-deck ar līdz pat 10 slaidiem pēc ES komisijas nodrošinātā 
formāta. (3) Video līdz 3 minūtēm, kur jūsu komandas galvenajiem dalībniekiem (līdz 
trim cilvēkiem) jāizstāsta jūsu pieteikuma motivācija.

Pilni pieteikumi: Ja jūsu īsais pieteikums būs veiksmīgs, jūs uzaicinās sagatavot 
pilnu pieteikumu, kuru var iesniegt vienā no iesniegšanas termiņiem nākamo 12 
mēnešu laikā no dienas, kad saņemta atbilde uz jūsu īso pieteikumu. Jūs varat 
izlemt, kuru konkursa noslēguma datumu izvēlēties. Iespējamie iesniegšanas datumi 
ir publicēti ES finansēšanas un konkursu portālā. Jums ir jāsagatavo pilns 
pieteikums EIC mākslīgā intelekta IT platformā, kas ietver vairākas automātiskās 
pārbaudes un atsauksmes, lai palīdzētu jums šajā procesā. Pilns pieteikums sastāv 
no pilna biznesa plāna un pilnas informācijas par Jūsu uzņēmuma finansēm un 
struktūru. Jums būs arī jāierosina starpposma mērķu kopums (milestones), kas 
jāizmanto par pamatu EIC, lai pārvaldītu finansējumu jūsu inovācijai.

Klātienes/Web intervijas ar EIC žūriju: Visi uzņēmumi, kas veiksmīgi iziet pilnu 
pieteikšanās fāzi, tiek aicināti uz klātienes intervijām. Intervijā jūs vērtēs komisija, 
kurā ir ne vairāk kā seši žūrijas locekļi. Detalizēta informācija par klātienes intervijas 
formātu jums tiks paziņota ielūgumā.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Ierobežojumi pieteikumu atkārtotai
iesniegšanai EIC Accelerator

ĪSS

Ja vienu reizi noraidīts: jūs 
varat atkārtoti iesniegt savu īso 

pieteikumu jebkurā laikā, bet 
paredzams, ka tas būs uzlabots 

vai jauns. 

Ja otrreiz noraidīts: jauns 
iesniegums netiks atļauts 12 
mēnešus, un šajā brīdī jūs 

varat iesniegt tikai jaunu vai 
būtiski uzlabotu projekta 

pieteikumu

PILNS

Ja noraidīts vienu reizi UN tikai 
viens eksperts dod NO GO 

saskaņā ar kādu no kritērijiem: 
Jūs varat atkārtoti iesniegt tieši 
attālinātai novērtēšanai vienā 

no noslēguma konkursiem.

Ja to otrreiz noraida vai vismaz 
divi eksperti: Jums nebūs 

atļauts iesniegt citu pieteikumu 
12 mēnešus, un šajā brīdī jūs 
varat iesniegt jaunu vai būtiski 

uzlabotu priekšlikumu tikai īsajā 
pieteikuma posmā. 

INTERVIJA 

Ja tas tiek noraidīts vienu reizi, 
bet žūrija nolemj, ka jūsu 

priekšlikums ir potenciāls GO 
attiecībā uz visiem kritērijiem, ja 
tiek veikti konkrēti mērķtiecīgi 
uzlabojumi: jūs var uzaicināt 
atkārtoti iesniegt pieteikumu 

intervijām klātienē. Jūsu 
pārskatītajā pieteikumā ir 
jārisina žūrijas konstatētie 
jautājumi. Šāda atkārtota 

iesniegšana būs atļauta tikai 
vienu reizi. 

Ja otrreiz noraidīts vai žūrija 
nolemj, ka projekts ir NO GO 
budžeta apsvērumu dēļ vai ja 

tas neatbilst vismaz viena 
kritērija dēļ: jauns iesniegums 
netiks atļauts 12 mēnešus, un 

šajā brīdī jūs varat iesniegt 
jaunu vai būtiski uzlabotu 

priekšlikumu tikai īsajā 
pieteikuma iesniegšanas 

posmā. 



Novērtēšana

Īsi pieteikumi: pirmkārt, jūsu pieteikuma atbilstību apstiprina EIC 
darbinieki. Pēc tam pieteikums tiek nosūtīts EIC ekspertu 
vērtētājiem, kuru kompetence atbildīs jūsu inovācijas tehnoloģiju 
un tirgus piemērošanas jomai. Vērtētāji būtībā aplūkos jūsu idejas 
novatoriskumu / graujošumu, tās ietekmi un jūsu komandu.

Pilni pieteikumi: Pēc katra konkursu noslēguma datuma, pilnus 
pieteikumus vērtēs trīs eksperti vērtētāji, kuri padziļināti novērtēs 
jūsu pieteikumu pēc noteiktiem  kritērijiem.

Intervijas klātienē: EIC žūrijas locekļiem būs iepriekš pieejams jūsu 
īsais un pilnais pieteikums un novērtējuma rezultāti. Žūrijas locekļi, 
pamatojoties uz jūsu interviju un viņu vispārējo novērtējumu, 
izlems, vai jūsu priekšlikums ir vai nav jāfinansē (GO).
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Noderīgas 
saites

FUNDING PLAYBOOK

VIAA SAITE UZ EIC ACCELERATOR 

EK SAITE UZ EIC ACCELERATOR

DATA HUB

https://eufundingplaybook.fi/small/
https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/apvarsnis_eiropa/inovativa_eiropa/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://sme.easme-web.eu/




Dzimumu 
līdztiesības 

plāns 

Katrai juridiskai personai, kas ir valsts iestāde, pētniecības organizācija vai augstākās 

izglītības iestāde, ir jābūt Dzimumu līdztiesības plānam, kas aptver šādus elementus:: 

• Publikācija: oficiāls dokuments, kas publicēts iestādes tīmekļa vietnē un ko 

parakstījusi augstākā vadība 

• Īpaši resursi: resursu apņemšanās, dzimumu līdztiesības ekspertīze tās īstenošanai 

• Datu vākšana un uzraudzība: pēc dzimuma sadalīti dati par personālu un studentiem 

un ikgadējie ziņojumi, pamatojoties uz rādītājiem 

• Apmācība personālam un lēmumu pieņēmējiem: izpratnes veidošana/apmācība par 

dzimumu līdztiesību un neapzinātiem dzimumu aizspriedumiem

• Ieteicamās jomas, kas jāaptver un jārisina, izmantojot konkrētus pasākumus un 

mērķus: 

• darba un privātās dzīves līdzsvars un organizatoriskā kultūra 

• dzimumu līdzsvars līderībā un lēmumu pieņemšanā 

• dzimumu līdztiesība darbā pieņemšanas un karjeras izaugsmes jomā

• dzimumu dimensijas integrēšana pētniecības un mācīšanas saturā

• pasākumus pret vardarbību dzimuma dēļ, tostarp seksuālu uzmākšanos

• Pašdeklarācija tiks pieprasīta pieteikuma iesniegšanas posmā, savukārt dzimumu 

līdztiesības plāna esamība tiek pārbaudīta pirms granta parakstīšanas.

V I A A  – D z i m u m u  l ī d z t i e s ī b a s  p l ā n s  / /  v e b i n ā r s

https://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41578


Fast Track shēma, lai
pieteiktos EIC Accelerator
programmai

Pirmajā posmā finansēšanas struktūras un shēmas, kas ir tiesīgas saņemt Fast Track for Accelerator 2021. gadā, ir šādas: 

• EIC Pathfinder un Transition projekti (tostarp EIC izmēģinājuma projekti (EIC PILOT); 

• The ERC Executive Agency for Proof of Concept; 

• The Knowledge and Innovation Communities (KICs) 

supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 



LONG STORY - SHORT

PIETEIKUMA LAPU SKAITS

Pre-screening: pitc-deck (apmēram 10 slaidi), projekta kopsavilkums, maksimums 5 lappuses, 3 

minūšu video 

Pilna pieteikšanās tiks veikta IT platformā uz mākslīgā intelekta bāzes.

PROJEKTA ILGUMS Max 2 gadi

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMA APJOMS 2,5 miljoni eiro (+ neobligāta ieguldījumu sastāvdaļa maksimāli 15 miljoni eiro)

FINANSĒJUMA LIKME 70%

TEHNOLOĢIJAS GATAVĪBAS LĪMENIS (TRL) TRL 5 - 8 (grants), ieguldījuma komponentu var izmantot arī TRL 9

INDUSTRY AREAS (SPECIFIC CHALLENGES IN 2021) Deep tech, Digital technologies, Health, Green Deal

PAREDZAMĀ PIETEIKUMA RAKSTĪŠANAS PROCESA 

ILGUMS (IETEIKUMS)
10 - 15 nedēļas visām trim fāzēm


