LU Lielajā Aulā
2013.gada 29.novembrī , 13.00 – 17.00

November 29, 2013, , 13.00-17.30, Aula Magna, University of Latvia

Eiropas Savienības 7-tās Ietvara programmas pētniecībai un
tehnoloģiju attīstībai

ATVĒRTO DURVJU DIENA
OPEN DAY’s EVENT for FP7 in LATVIA
atceroties nacionālās neatkarības gadadienu.
Skolēniem, studentiem, akadēmiskam un zinātniskam personālam,
lēmējvarai un izpildvarai, masu saziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai Latvijā
Dedicated to schoolchildren, students, scientific and academic personnel, decision makers and
administration, media and to society in broader scope
Mūsdienu pasaulē nacionālā neatkarība, nācijas konkurētspēja un sabiedrības labklājība nav
iedomājama :
 ja nācijai nav vieduma;
 ja tās zinātniski tehniskā inteliģence ir vāja kvantitatīvi un kvalitatīvi un nav tai nepieciešamās
terminoloģijas nacionālā valodā;
 ja nācijas kopējā inteliģence ir par vāju un tā nespēj izmantot globālās zināšanu sabiedrības
iespējas t.i. izmantot virtuāli brīvi pieejamās visā pasaulē uzkrātās zināšanas; .
Latvijas zinātnieki ir ES un arī globālās zinātnes saimes dalībnieki kopš 1999. gada, kad kļuva
par pilntiesīgiem miljardiem € lielo ES zinātnes un tehnoloģiju programmu dalībniekiem. Nāciet un
iepazīstaties ar šī darba rezultātiem. Jūs būsiet patīkami pārsteigti par tā apjomu, svarīgumu un ES
konkurencē apliecinātu izcilību.
Negaidīti būs tas, ka par izciliem Latvijas zinātnieku darbiem ES līmenī, kuru kopapjoms tuvojas
100 miljoniem € (kas ir ar zinātnieku pašaizliedzīgu darbu sagādātas ES budžeta investīcijas Latvijas zinātnes
un tehnoloģiju sektorā) aizvien tik maz ir runāts. Par līdzdalību gandrīz 700 ES Ietvara programmu
projektu izpildē Latvijas zinātnieki, kā konsorciju partneri ir saņēmuši gan nelielus, gan arī finansiāli
nozīmīgus kontraktu līgumus.
Kopumā Jūs gūsiet priekšstatu, kā veidojas vienota pētniecības telpa Eiropā un vienots darba
tirgus zinātnes un tehnoloģiju jomā Eiropas Savienībā, kurš nodrošinās ne tikai radošu gaisotni
zinātniskam darbam bet arī zinātnieka cienīgu atalgojumu.
Jūsu gidi būs ES 7.IP Nacionālo kontaktpunktu grupa, zinātnisko institūtu pārstāvji
un zinātnisko projektu dalībnieki

Programmā – Programme
The Chair of the event: Dr.Arnolds Ūbelis, NCP coordinator
13.00 -13.30

Reģistrācija, Iepazīšanās, ieskats stendu prezentācijās
. Valsts varas, Latvijas augstskolu vadības
un vadošo Latvijas zinātnes institūtu vadības sagaidāma klātbūtne
(Registration, communications with leadership represantatives from
public authorities, universities and research institutes) .

13. 30 -14.00

14.00 – 15.45

Atklāšana, ievadvārdi un skats uz 2014. -2020. gadiem
(Opening, welcome and future in Years 2014-2020)).
Represantative from Latvian Acdemy of Sciences
The Chair of Latvian Science Council Prof.Andrejs Siliņš
Prof.Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā
(The Head of Commission Representation in Latvia)
ES struktūrfondi Latvijā (2014-2020) zinātnes un
inovāciju konteksts
. ((Structural funds in Latvia (2014-2020) and support to RTD and innovation)
Dr.A.Ūbelis un NCP grupas eksperti (Dr.A.Ubelis and NCP Team)
Prezentācijas par tēmām:
 HORIZONTS 2020 – darba programma 2014-2020 gadiem.
 Sinenerģija HORIZONTS 2020 un ES Kohēzijas Fondi
(HORIZON 2020 the agenda for 2014-2020.
Synergies between HORIZON 2020 and Cohesion Funds)
Jautājumi un diskusija - Questions and discusion

15.45 - 17.30

Iepazīšanās ar projektu prezentācijām, Latvijas un vadošo institūtu
sasniegumu statistiku. Pieredzes apmaiņa, interaktīvas sarunas un
diskusijas par Latvijas zinātnē pašaizliedzīgi strādājošu cilvēku iespējām
vienotā pētniecības telpā ES un zināšanu balstītā tautsaimniecībā.
(Poster sesion of FP projects. Interactive discussions,Exchange of
knowledge and expertise. Consultations and guided tours)

15.30 - 17.30

NKP ekspertu konsultācijas par projektu rakstīšanas praksi, projektu
konsorciju veidošana. (Consultancies of NCP team)

Eiropas Savienības Septītās Ietvara programmas sadaļas (Structure of FP7)
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HEALTH
Food, agriculture, fishery, and biotechnology
Information and Communication Technologies (IKT)
NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES
ENERGY
ENVIRONMENT, INCLUDING CLIMATE CHANGE.
TRANSPORT, INCLUDING AERONAUTICS
SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND THE HUMANITIES
SECURITY
SPACE
IDEAS
PEOPLE
REGIONSOF KNOWLEDGE
Research for the benefit of SMEs
SPECIFIC MEASURES IN SUPPORT OF INTERNATIONAL CO-OPERATION
(INCO)
SUPPORT FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES
SCIENCE IN SOCIETY
SUPPORT FOR THE COHERENT DEVELOPMENT OF RESEARCH POLICIES
ERA-NET / ERA-NET PLUS
NUCLEAR ENERGY (EURATOM)

