
KOMERSANTU IESPĒJAS KONKURSĀ
„PĒCDOKTORANTŪRAS PĒTNIECĪBAS ATBALSTS”

KĀD A S  I E S PĒJ A S ?

viena pieteikuma finansējums 111 505 eiro 30 mēnešu pētniecībai Latvijā

iespēja saņemt līdz 80% ERAF finansējuma, lai uzņēmumā nodarbinātu vienu
pēcdoktorantu pētījuma veikšanai komersantam vajadzīgajā nozarē

K A S  V A R  P I E T E I K T I E S ?

pētnieki, kuri doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms
pieteikuma iesniegšanas
aicinām pieteikties arī ārvalstīs dzīvojošus pētniekus

F I N A N SĒJ U M A  I E S PĒJ A S

pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti individuāli vai
sadarbībā ar Latvijas vai ārvalsts zinātnisku institūciju vai komersantu

finansējuma avoti

5,7 milj. eiro atvēlēti ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 
 

atbalsts ar visām pētniecību saistītām izmaksām 111 505 eiro 30 mēnešiem

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

Maksimālie procenti no attiecināmajām izmaksām pētniecības
pieteikumu īstenotājiem

Pētniecības un attīstības
darbības veids

Lielais komersants Vidējais komersants Mazais komersants

Fundamentālie pētījumi

Rūpnieciskie pētījumi

85% 85% 85%

50% + 15%
(max līdz 65%)*

60% + 15%
(max līdz 75%)*

70% + 10%
(max līdz 80%)*

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

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/dokumenti/
http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/dokumenti/


Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese

Bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšana un recenzēšana

Citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana

Kompetenču pilnveide 

Rūpnieciskie un fundamentālie pētījumi

Tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana

Kad un kur pieteikties 

pieteikumu var sagavot sadarbībā ar Latvijas vai
ārvalstu zinātniskajām institūcijām vai komersantiem

līguma slēgšana ar VIAA un pētījuma īstenošana  pēc
pieteikuma apstiprināšanas, balstoties uz
neatkarīgu starptautisku ekspertu vērtējumiem

pieteikuma iesniegšana Valsts izglītības attīstības
aģentūras informatīvajā sistēmā

sadarbībā ar Latvijas vai ārvalstu pēcdoktorantu sagatavo
un iesniedz pieteikumu VIAA  (VIAA mājaslapā pieejama
pieteikuma veidlapa un tā aizpildīšanas metodika)

4. atlases kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš ir
2020. gada 20. jūlijs 

ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem – 5,7 milj. eiro
ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 5,7 milj.
eiro, no kuriem 1,1 milj. eiro atvēlēti fundamentālo pētījumu
īstenošanai

Pieejamais finansējums 4. atlases kārtā ir 11,4 milj. eiro: 

Starptautiskā mobilitāte un tīklošanās

vienojas ar Latvijas vai ārvalstu pēcdoktorantu par pieteikuma
saturu, tehniskajiem un finansiālajiem sadarbības nosacījumiem,
pušu tiesībām un pienākumiem, pieteikuma rezultātu izmantošanu,
publicitāti un komercializāciju
 

pieteikumu īsteno sadarbībā ar Latvijas vai ārvalstu
zinātniskajām institūcijām vai komersantiem

Pieteikuma sagatavošanas soļi 

4.kārtas atlases nolikums un iesniedzamie dokumenti pieejami VIAA
mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Pēcdoktorantūras atbalsts 


