
Horizonts 2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

Programma balstīta uz trim pīlāriem: 

• Zinātnes izcilība – 3 miljardi euro, t.sk., 1,7 miljardi euro Eiropas Pētniecības 
Padomei, lai atbalstītu Eiropas vadošos zinātniekus un 0,8 miljardi euro 
Marijas Kirī vārdā nosauktajai programmai jauno zinātnieku atbalstam; 

• Rūpniecības prioritāte  – 1,8 miljardi euro, lai atbalstītu Eiropas industriju 
tādās jomās kā IKT, nanotehnoloăijas, progresīvā ražošana, robotika, 
biotehnoloăijas un kosmoss; 

• Sabiedrības problēmas – 2,8 miljardi euro inovatīviem projektiem tādās 
jomās kā veselība, lauksaimniecība, jūrlietas, bioekonomika, enerăētika, 
transports, klimata pārmaiĦas, resursu efektīva izmantošana, drošība. 

Nākamais solis Tavā karjer ā 

Marijas Sklodovskas –Kirī aktivit ātes 

 

 
Jaunas pētniecības finansējuma iespējas Marijas Sklodovskas-Kirī aktivit ātēs 

 
Kuru 
aktivit āti 
izvēlēties 

ITN Inovatīvi 
apmācību tīkli 
(piesakās uzĦēmēj-
organizācijas) 

IF Individuālās 
stipendijas (pie 
sakās fiziskas 
personas) 

RISE Pētniecības un 
inovāciju jomas 
darbinieku apmaiĦa 
(piesakās 
uzĦēmējorganizācijas) 

COFUND 
Reăionālo, valsts un 
starptautisko 
programmu 
līdzfinansēšana 
(piesakās finansētāji) 

Kas 
pieejams 

Augstas kvalitātes 
apmācība 
starptautiskās  
starpnozaru grupās, 
lietišėas ievirzes 
doktorantūra vai 
apvienota 
doktorantūra 

Iespējas izstrādāt 
personīgus 
pētniecības 
projektus, 
pārceĜoties uz citu 
valsti vai pārejot uz 
citu nozari, lai gūtu 
jaunas prasmes 

Starptautiskas un/vai 
starpnozaru apmaiĦas 
programmas 
darbiniekiem, kas 
strādā pētniecības un 
inovāciju jomā, lai 
attīstītu ilgtspējīgus 
sadarbības projektus 
un nodotu zināšanas 

Reăionāla, valsts vai 
starptautiska mēroga 
programmas, lai 
veicinātu izcilību 
pētnieku apmācības, 
mobilitātes un 
profesionālās 
izaugsmes jomās 

Kam  
tas 
paredzēt
s 

Organizāciju 
tīkliem, kas 
nodrošina pētnieku 
apmācību 
doktorantūras 
līmenī (mazāk nekā 
četru gadu pilna 
laika darba 
pieredze 
pētniecības jomā un 
nav iegūts doktora 
grāds) 

Pēcdoktorantūras 
pētniekiem 
(doktora grāds vai 
vismaz četru gadu 
pilna laika darba 
pieredze 
pētniecības jomā) 

Organizāciju 
partnerībām, kas īsteno 
kopīgus pētniecības 
projektus, organizējot 
personāla (pētnieku, kā 
arī tehnisko, 
administratīvo un 
vadības līmeĦa 
darbinieku) apmaiĦu 

Organizācijām, kas 
finansē vai vada 
doktorantūras 
programmas vai 
stipendiju 
programmas 



 

 

 

1. Inovatīvi apmācību tīkli (ITN) 

Ja esat organizācija, kas vēlas uzĦemt jaunos pētniekus, ITN jums piešėirs 
finansējumu pētnieku apmācībai , lai tie sasniegtu izcilību savā jomā, kā arī apgūtu 
dažādas prasmes (piemēram, uzĦēmējdarbība, pētniecības rezultātu komerciāla 
izmantošana, pārvaldība vai patentēšana), kas paplašinātu turpmākas nodarbinātības 
iespējas. Pētnieki varēs pieteikties uz finansēto projektu konkrētām vakancēm. 

2. Individu ālās stipendijas (IF) 
Tālākapmācība, kuras pamatā ir starptautiska un, iespējams, starpnozaru 
mobilitāte, pēcdoktorantūras un augstāka līmeĦa pētniekiem. Šis pasākums 
sniedz iespējas atsākt darbu pētniecības jomā pēc karjeras pārtraukuma, 
atgriezties Eiropā pēc prombūtnes laika vai strādāt kopīgos pētniecības 
projektos citās valstīs Eiropā vai ārpus tās.  
 

3. Pētniecības un inovāciju jomas darbinieku grupu apmaiĦa (RISE) 
RISE pamatā ir specializētu zināšanu nodošana, organizējot darbinieku 
apmaiĦu un stiprinot pētniecības partnerības, kurās darbojas organizācijas no 
ES dalībvalstīm/asociētajām valstīm, kā arī, iespējams, valstīm ārpus Eiropas.  
 

4. Reăionālo, valsts un starptautisko programmu līdzfinansējums 
(COFUND) 
Finansējums doktorantūras programmām vai pēcdoktorantūras stipendiju 
programmām.  

 


