
KOMERSANTU IESPĒJAS PĒTNIECĪBAS PIETEIKUMU KONKURSĀ 
„PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTS”

Pēcdoktorants  - Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne agrāk 
kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa. Šo periodu var 
pagarināt par posmu līdz diviem gadiem, ja personai ir bijis bērna kopšanas 
atvaļinājums vai pārejoša darbnespēja 

individuāli (bez sadarbības partneriem) 
kopā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu 

līdz 80% no kopējām attiecināmām izmaksām -  ERAF 
ne mazāk kā 20 % - uzņēmuma privātais finansējums atkarībā no komersanta lieluma (MVU 
vai lielais komersants) 

Maksimālais pieteikuma ilgums: 36 mēneši  

Katrā pētniecības pieteikumu konkursā uzņēmējs var iesniegt vienu vai vairākus ar 
saimniecisko darbību saistītus pieteikumus 

Komersants piecus gadus pēc pieteikuma īstenošanas beigām saglabā 
pēcdoktoranta darbavietu un turpina uzņēmumā attīstīt pētniecības virzienu 

Projekts atbalsta visas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar pētījuma īstenošanu, taču 
viena pētniecības pieteikuma maksimālās kopējās attiecināmo izmaksas nedrīkst 
pārsniegt 133 806 euro 

Komersants var iegūt līdz 80% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma, 
lai uzņēmumā nodarbinātu vienu pēcdoktorantu pētījuma veikšanai komersantam 
vajadzīgajā nozarē

Finansējuma avoti

*ja komersants projekta rezultātus plaši izplata konferencēs, publikācijās, 
brīvi pieejamās krātuvēs vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda 
programmatūras palīdzību 

Pētniecības un attīstības 
darbības kategorija 

Fundamentālie pētījumi 

Rūpnieciskie pētījumi 

Lielais 
komersants 

Vidējais 
komersants 

Mazais 
komersants 

85% 85% 85% 

50% 
+ 15% 
(max līdz 65%)* 

60% 
+ 15% 
(max līdz 75%)* 

70% 
+ 10% 
(max 80%)* 

Maksimālie procenti no attiecināmajām izmaksām pētniecības pieteikumu īstenotājiem 

Pētniecības pieteikumu uzņēmums var īstenot: 



Atbalstāmās darbības

Prasības pēcdoktorantam

Pētniecības pieteikuma iesniedzējiem - komersantiem

Kad un kur pieteikties

Pieteikumu īstenojot, komersants var: 
veikt fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu 
izstrādāt jaunus produktus vai tehnoloģijas 
publicēt zinātniskos rakstus un publikācijas 
prezentēt pētījumu rezultātus konferencēs un semināros 
iegūt, apstiprināt un aizstāvēt tehnoloģiju tiesības 
uzlabot pēcdoktoranta prasmes, ja tas ir vajadzīgs pētniecības projekta veikšanai 
(mācību, tīklošanās pasākumi) 
nosūtīt pēcdoktorantu uz laiku uz citu Latvijas vai ārvalstu uzņēmumu, zinātnisko 
institūciju vai augstskolu, kur ir pieejama vajadzīgā infrastruktūra un speciālisti, 
lai iegūtu pieredzi un veiktu pieteikumā paredzētos pētījumus 

doktora grāds iegūts Latvijā vai ārvalstīs pēdējo 10 gadu laikā, skaitot no 
pētniecības pieteikuma iesniegšanas beigu termiņa 
var būt jebkuras valsts pārstāvji 
var pārstāvēt tās zinātnes nozares, kas atbilst Latvijas viedās specializācijas 
jomām, vai arī sociālās un humanitārās zinātnes 

jāiesniedz VIAA pētniecības pieteikumi sadarbībā ar pēcdoktorantu, abām pusēm 
vienojoties par pētniecības pieteikuma saturu, tehniskās un finansiālās 
sadarbības nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības 
pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas 
nosacījumiem 
sadarbībā ar pēcdoktorantu jāīsteno pētniecības pieteikums 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 3. kārtai 2019. gada 15. jūlijs. 

Peejamais kopējais finansējums: 15 milj. EUR 

Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv sadaļā “Pēcdoktorantūras pētniecības 
atbalsts” 


