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INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  

ES ATBALSTA PROGRAMMU UZSAUKUMI UN  

SADARBĪBAS PARTNERU PIEDĀVĀJUMI  

 

Jaunākie uzsaukumi 

 
Eiropas Komisija ir atvērusi uzsaukumu un atbalstītajiem projektiem sniegs līdzfinansējumu 

inovatīvu un videi draudzīgu produktu, pakalpojumu vai procesu izstrādei. Uzsaukumā ir 

definētas vairākas prioritārās jomas: materiālu pārstrāde, ilgtspējīgi būvniecības produkti, pārtika 

un dzērieni, ūdens, zaĜā uzĦēmējdarbība. Projekta pieteikumu iesniegšanas termiĦš ir 

8.septembris. 

Pieteikumu iesniegšanai nepieciešamie dokumenti ir pieejami šeit: 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

                    

 

EEN-Latvija LIAA birojs 
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442 
Tālr.: 67039430 
Fakss: 6703 9431 
E-pasts: een@liaa.gov.lv  

 

EEN-Latvija LTC birojs 
Aizkraukles iela 21, 326. telpa 
Rīga, LV-1006 
Tālr.: 67540703 
Fakss: 67540709 
E-pasts: een@edi.lv 

Šis izdevums ir tapis ar Eiropas Komisijas un LR Ekonomikas ministrijas atbalstu   www.een.lv 

 

Sadarbības piedāvājumi 

 

Pētniecības centrs no Itālijas CUBE (Research Centre for Ethnosemiotics), kas īsteno 

pētījumus etno semiotikā un veic semiotisko analīzi, meklē iespējas iesaistīties ES 7. 

Ietvara programmas projektā/-os, kā arī sadarboties tehnoloăiju attīstības vai 

komercializācijas nolūkos. Pētniecības centrs ir gatavs iesaistīties starpdisciplināros 

pētījumos IKT, veselības, pārtikas un vides nozarēs un sociālajās zinātnēs.  

 

UzĦēmums no Spānijas, kas specializējas robotikā, piedāvā savu ekspertīzi dalībai ES 

7. Ietvara programmas Drošības tematikas uzsaukumos. UzĦēmumam ir desmit gadu 

pieredze dalībā starptautiskos pētniecības un attīstības projektos, kuru rezultāti ir arī 

komercializēti. UzĦēmums meklē partnerus, kas ir ieinteresēti robotikas izmantošanā vai, 

kam ir nepieciešami partneri, kas ir eksperti šajā jomā. UzĦēmums ir īpaši ieinteresēts 

šajos uzsaukumos (pēc identifikatoriem uzsaukumus var atrast programmas mājas lapā): 

            FP7-SEC-2012-1 (plānotais uzsaukuma publicēšanas datums: 20/07/2011) 

SEC-2012.1.3-1  

SEC-2012.4.2-1 (Positioning and timing tools to guarantee security assets)       

SEC-2012.4.2-2 (Situational awareness guidance and evacuation systems for 

large crowds, including crowds unpredictable behaviour) 

SEC-2012.4.4-1 (Development of mobile laboratories, structures and 

functions to support rapid assessment of CBRN events with a cross-border or 

international impact) 

FP7-ICT-2011-9. Challenge 2: Cognitive Systems and Robotics (plānotais uzsaukuma 

publicēšanas datums: 18/01/12). 

 

 

UzĦēmums no Čehijas „Ranadal”, kas izmanto hromatogrāfiju, lai pētītu vitamīnu lomu un 

ietekmi uz pārtiku un cilvēku uzvedību, novecošanu, meklē partnerus dalībai programmās 

EUREKA, Eurostars vai ES 7. Ietvara programmā.  

 
Maėedonijas uzĦēmums ražo papīra iepirkuma somas, kuras tiek izmantotas apăērbu veikalos. 

UzĦēmums vēlas piedalīties Eko-inovācijas programmā un meklē sadarbības partnerus, kuri 

vēlētos projekta ietvaros ražot somas no eko papīra, izmantojot eko krāsas un līmi. UzĦēmumam 

ir 8 gadu ilga pieredze papīra somu ražošanā. Sadarbības partneriem jābūt pieredzei eko krāsu 

vai papīra somu ražošanā. 

 


