Aktuālie Eiropas Savienības programmu
uzsaukumi
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls zemāk ir apkopojis dažādas aktuālās Eiropas
Savienības programmas un to uzsaukumus.
Programma

European Federation of
Data Driven Innovation
Hubs

One Network for
Europe

DIGITAL INNOVATION
HUBS AND
COLLABORATIVE
PLATFORM FOR
CYBER-PHYSICAL
SYSTEMS

Innovation Days and
Continuing Summer
School

Pieteikšanās

Nozare/mērķis

Finansējums/
atbalsts

Dalībnieki

01.02.2022.

Piekļuve jaunākajiem
sasniegumiem datu
analīzē. Tehniskā un
biznesa apmācība un
nepārtraukts digitālo
inovāciju centru (DIH)
atbalsts līdz 70 000 eiro
vienam eksperimentam.

Max. atbalsts
vienam
projektam
60 000 eiro

MVU,
jaunuzņēmumi

01.02.2022.

Inovatīvas idejas un
pakalpojumi enerģijas
ekosistēmā

Max. atbalsts
vienam
projektam
60 000 eiro

MVU,
jaunuzņēmumi

02.02.2022.

Kontaktu dibināšana ar
lietotājiem un piegādātājiem
no dažādām nozarēm.
Iespējas piekļūt ModelBased Design for CyberPhysical Systems
risinājumiem un
pakalpojumiem, ko
nodrošina specializētas
struktūras. Mentorings.

Max. atbalsts
vienam
projektam 75
000 eiro

MVU

apmācības

Akadēmiskās
iestādes izveidota
konsorcija
(neakadēmisks
partneris, veselības
aprūpes sniedzēji,
pacientu
organizācijas,
pētniec.
organizācijas, MVU
vai jaunuzņēmumi)

18.02.2022.

Apmācības par inovāciju
ieviešanu uzņēmumos un
dizaina domāšanas
metodēm. Jaunu inovāciju
radīšana veselības jomā.
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EuRopEAn incubator
for trusted and secure
data value CHains

Architecture for
Scalable, Self-*,
human-centric,
Intelligent, Secure, and
Tactile next generation
IoT

Trusted and reliable
content on future
blockchains

Fostering the PANEuropean infrastructure
for empowering SMEs
digital competencies in
laser-based advance
and additive
manufacturing
New industrial value
chain for safe, secure
and resilient cities and
territories
METAclustering for
cross-sectoral and
cross-border innovation
ecosystem BUILDING
for the European
Construction, Additive
Manufacturing and
Nature-Based Solutions
industrial sectors’ SMEs

22.02.2022.

4 fāžu
inkubācijas/paātrināšanas
programma: EXPLORE >
EXPERIMENT > EVOLVE
> EXPOSE. MVU tiks
piedāvāts tehnisko un
biznesa pakalpojumu
kopums, lai izstrādātu MVP
(minimālo dzīvotspējīgo
produktu)

Max. atbalsts
vienam
projektam līdz
120 000 eiro

MVU,
jaunuzņēmumi

28.02.2022.

Izstrādāt, ieviest un
apstiprināt decentralizētu
arhitektūru un ar to
saistīto nodrošinātājumu,
pakalpojumus un rīkus, lai
atbalstītu uz cilvēku vērstas
lietojumprogrammas
vairākās vertikālēs.

Max. atbalsts
vienam
projektam
60 000 eiro

MVU

30.03.2022.

Mērķis atrast novatoriskus
mehānismus, lai palielinātu
lietotāju radītā oriģinālā
satura pārredzamību un
uzticamību. Blokķēdes
tehnoloģiju un veicina
jaunas programmatūras,
platformu vai rīku izstrādi
izplatītai uzticībai.

Max. atbalsts
līdz 175 000 eiro

Pētniecības
organizācijas, MVU

radikāli mainīt daudzas
nozares, nodrošinot
maksimāli elastīgu un
digitalizētu ražošanu tādās
nozarēs kā kosmosa,
automobiļu rūpniecība,
medicīnas ierīces,
rūpnieciskās iekārtas,
pielāgota elektronika,
tekstilizstrādājumi un
apģērbi.

Max. atbalsts
vienam
projektam 25
000 eiro

MVU

26.04.2022.

izstrādāt jaunus prototipus
vai demonstratorus
drošības un kiberdrošības
jomā

Maksimālais
atbalsts līdz
88 000 eiro

MVU

2022.gada
1.puse

Būvniecība-IKT
Uz būvniecību balstīti
risinājumi (NBS)
Būvniecība – otrreizēja
pārstrāde un aprites
ekonomika
Konstrukcija-piedevu
ražošana

Max. atbalsts
vienam
projektam
60 000 eiro

MVU

31.03.2022.
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Pioneer Acceleration
Voucher:
- Prototipa izveide minimāli
dzīvotspējīga produkta
veidā,
- Hipotēzes pārbaude ar
biznesa mērījumiem un
lietotāju validācijas testiem
- Produkta/pakalpojuma
pielāgošana

Max. atbalsts
vienam
projektam
20 000 eiro

MVU

Orbital Projects Voucher:
- Eksperimentēšana
- Tehnoloģiskā nobriešana
- Prototipu/sistēmu
integrācijas projektēšana
un izstrāde, ieskaitot
materiālus, tehnisko
testēšanu un tirgus
testēšanu
- Standartizācija

Max. atbalsts
vienam
projektam 100
000 eiro

MVU

15.03.22.03.2022.

RDA rīko vairākus
uzaicinājumus saistībā ar
projektu EOSC Future, lai
turpmāk veicinātu EOSC
pakalpojumu integrāciju un
ieviešanu. Šo RDA atklāto
konkursu mērķis ir iesaistīt
sabiedrību, izmantojot
augšupēju pieeju, lai
sniegtu savu zinātību
EOSC.

Līdz 40 000 eiro
(Atkarībā no
izvēlētā
projekta)

Pētniecības
organizācijas, MVU

14.03.2022.

EIT Health Bootcamps
sniedz jaunizveidotajam
uzņēmumam iespēju
pilnībā izpētīt tā tirgus
potenciālu un sazināties ar
citu uzņēmēju un novatoru
tīklu visā Eiropā.

Max. atbalsts
vienam
uzņēmumam 3
500 eiro

Jaunuzņēmumi

30.03.2022.

Smart Industrial
innovation as enabler to
drive new value chains
for textiles and
aerospace

EOSC Future

EIT Health Bootcamp
Call for EIC Supported
Ventures

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