Projekta iesniegšana
Projekta pieteikumu sagatavo un savu sadaļu aizpilda
piecas iesaistītās puses:

•
•
•
•

stipendijas pretendents (Fellow);
mentors/zinātniskais vadītājs Latvijā (Home Mentor);
mentors/zinātniskais vadītājs Šveicē (Host Mentor);
augstskola/zinātniskā institūcija Latvijā (Home/
Sending Institution);
• augstskola/zinātniskā institūcija Šveicē (Host
Institution).
Projekta pieteikuma iesniedzējs (the Main Applicant) ir
Šveices puses zinātniskais vadītājs (Host Mentor), kurš
projekta pieteikumu nosūta CRUS.
Detalizētu informāciju par pieteikšanos, tai skaitā,
pieteikumu veidlapas, skatīt www.sciex.ch sadaļā
Application.
Latvijas – Šveices sadarbības programma:

• veicina ekonomisko un sociālo atšķirību mazi

nāšanos starp Latviju un citām Eiropas Savienī
bas dalībvalstīm;
• veicina ekonomisko un sociālo atšķirību samazi
nāšanos starp pilsētām un reģioniem Latvijā.
Latvijas – Šveices sadarbības programma atbalsta
projektus šādās jomās:

•
•
•
•
•

drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
vide un infrastruktūra,
atbalsts privātajam sektoram;
cilvēkresursu un sociālā attīstība;
atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

VIAA administrē divas aktivitātes Latvijas – Šveices
sadarbības programmas ietvaros:

• Šveices Stipendiju fonds;
• Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā.

Papildu informācija
un konsultācijas

Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
E-pasts: Latvia@sciex.ch

www.sciex.lv
www.sciex.ch

www.viaa.gov.lv

Šveices
Stipendiju fonds

Šveices Stipendiju fonds
• paaugstina Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti;
• veicina ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju
un Šveici;

• Šveices institūcija CRUS (Rectors’ Conference
of the Swiss Universities) nodrošina Stipendiju
fonda centralizētu ieviešanu Šveices Sciex-NMSch
(Scientific Exchange) programmas ietvaros;

• koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA);

• laika periodā no 2010. gada līdz 2016. gadam kopējais
Stipendiju fonda aktivitātēm pieejamais finansējums
ir 1 846 000 Šveices franku (CHF).

Stipendijas
Fonda stipendiju piešķir:

• pētījuma veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās –
doktorantūras studentiem un tiem jaunajiem zināt
niekiem, kuri turpina pēcdoktorantūras pētījumus;

• īstermiņa vizītēm – gan Latvijas, gan Šveices
pētniekiem, kuri darbojas kā mentori/zinātniskie
vadītāji stipendiātiem.
Jaunais zinātnieks ir fiziska persona, kura veic
zinātnisko darbību un Zinātniskās darbības likumā
noteiktajā kārtībā pirmo zinātnisko kvalifikāciju
ieguvusi pēdējo 10 gadu laikā.

Pamatprasības stipendijas iegūšanai

Stipendijas apmērs:

• doktorantiem:
• 1. gadā (projekta 1.-12. mēnesis) – 50 000 CHF;
• 2. gadā (projekta 13.-24. mēnesis) – 55 000 CHF.
• jaunajiem zinātniekiem – 80 000 CHF gadā.
• stipendiāta mentoriem (gan Latvijas, gan Šveices) – līdz
2 500 CHF par vienu mentora vizīti; projekta ietvaros
visā stipendijas piešķīruma periodā var būt ne vairāk
kā trīs mentoru vizītes.

• vienu reizi visā stipendijas periodā stipendiāti
Stipendijas ilgums:

var saņemt papildu piešķīrumu
apmeklēšanai – līdz 2 500 CHF.

konferenču

• doktorantiem – no 6 līdz 24 mēnešiem;
• jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem;
• mentora/zinātniskā vadītāja īstermiņa vizītei – ne
ilgākai par 5 dienām.

Katra no minētajām summām (doktorantiem un jaunajiem
zinātniekiem) ir norādīta vienam gadam. Ja periods ir
īsāks, stipendijas apjomu aprēķina, proporcionāli sadalot
to uz konkrēto periodu (mēnešu skaitu).

Uz stipendiju var pretendēt doktorants, kurš studē
Latvijas dalībtiesīgā institūcijā (Latvian eligible
institution) vai jaunais zinātnieks, kurš ir nodarbināts kā
pētnieks Latvijas dalībtiesīgā institūcijā.
Sadarbības institūcijai Šveicē jābūt iekļautai Šveices dalīb
tiesīgo institūciju (Swiss eligible host institutions) sarakstā.
Gan Latvijas, gan Šveices dalībtiesīgo institūciju sarakstus
skatīt www.sciex.ch sadaļā Latvian- vai www.sciex.lv.
Stipendiju fonda darba valoda ir angļu valoda. Angļu
valodas prasmei gan stipendijas pretendentam, gan
abu pušu zinātniskajiem vadītājiem jāatbilst vismaz
B2 (European Language Portfolio) līmenim.

Projektu konkurss
• pieteikumu konkursu Latvijai CRUS izsludina reizi
gadā – septembrī;

• konkursu izsludināšanas un pieteikumu izvērtēšanas
grafiks atrodams www.sciex.ch sadaļā Latvian-;

• vairāk informācijas VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv
sadaļā: Šveices sadarbības programma —> Konkursi
—> Izsludinātie konkursi.

