Līgumu slēgšana
• Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta iesniedzējam paziņo četru mēnešu laikā pēc konkursa termiņa beigām.

Papildu informācija
un konsultācijas

• Pirms līguma slēgšanas par finansējuma piešķiršanu
apstiprināto projektu iesniedzējiem VIAA jāiesniedz
arī sadarbības līgums par projekta īstenošanu, kas noslēgts starp projekta iesniedzēju un nosūtošo iestādi.
• Ja projektā ir vairāki sadarbības partneri, tad jāiesniedz daudzpusējs sadarbības līgums, ko parakstījuši
visi sadarbības partneri.

Finansējuma saņemšana
Pēc līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas
VIAA projekta īstenotājam pārskaita avansu 20 % apmērā. Atlikušo finansējumu 80% apmērā pārskaita pēc
atskaites iesniegšanas un apstiprināšanas.
Latvijas – Šveices sadarbības programma:
• veicina ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos
starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
• veicina ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos 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.

Vaļņu iela 1, Rīga,
LV-1050
Tālrunis: 67814322
E-pasts: sveicespetnieki@viaa.gov.lv

www.viaa.gov.lv

Šveices pētnieku
aktivitātes Latvijā

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā
• attīsta un paaugstina Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu;
• veicina ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.
Šveices pētnieks - Šveices augstāko izglītības iestāžu
un zinātnisko institūciju darbinieks, kuram ir profesora,
asociētā profesora grāds, docenta vai vadošā pētnieka
akadēmiskais amats.

Atbalstāmās aktivitātes
Akreditētas Latvijas augstskolas un Zinātnisko institūciju
reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas var pieteikties finansējuma – stipendijas – saņemšanai, lai
• uzaicinātu Šveices pētnieku atsevišķu lekciju vai lekciju kursa pasniegšanai;
• īstenotu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai
zinātniskajā darbībā.
Atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai piešķir finansējumu stipendiju, ko projekta īstenotājs pārskaita konkrētajam
pētniekam.
Aktivitātes īstenošanas ilgums - no 5 līdz 60 kalendārajām dienām.

Projekta finansējums
• Viena projekta minimālais finansējums ir CHF
1505,00 (par 5 kalendārajām dienām), maksimālais –
CHF 11 680,00 (par 60 kalendārajām dienām).
• Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi
par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:
• dienas nauda CHF 65,00 par katru aktivitātes īstenošanas perioda kalendāro dienu;
• izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) CHF 120,00 par
katru aktivitātes īstenošanas perioda nakti;
• ceļa izdevumi CHF 700,00 par ekonomiskās klases
aviobiļeti turp un atpakaļ.

Projektu iesniegumu konkurss
• Pretendenti sagatavo un iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā savu projekta iesniegumu, ko vērtē
konkursa kārtībā.
• Katru gadu (līdz 2014.gadam) atklātu konkursu izsludina martā un septembrī; konkursu īsteno sešās kārtās.
• Vienā projektā var iesaistīt vienu pētnieku. Ja vienu
un to pašu pētnieku vēlas uzņemt vairākas Latvijas
augstākās izglītības un/vai zinātniskās institūcijas,
tad jāiesniedz kopīgs projekta iesniegums.
• Aizpildot iesniegumu, jāsniedz detalizēta informācija
par plānoto projektu – jāvienojas ar Šveices pētnieku un
viņa pārstāvēto institūciju par pētnieka dalību projektā,
aktivitātes īstenošanas mērķi, saturu un ilgumu.

Konkursa pieteikums
Konkursa pieteikums sastāv no iesnieguma veidlapas
un šādiem pielikumiem:
• projekta iesniedzēja apliecinājums (latviešu valodā)
par atbalsta nodrošināšanu pētniekam Latvijā;
• pētnieka nosūtošās institūcijas izsniegts apliecinājums (angļu valodā) par pētnieka dalību projektā;
• pētnieka CV angļu valodā.
Projekta iesnieguma veidlapa atrodama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

