#79e 2007.gada februāris (latviski un angliski)
Eiropas Savienības 6-ā Ietvara programma pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā
Latvijas Nacionālā kontaktpunkta grupas

• Viss par aktuālo zinātnes un tehnoloģiju attīstībā Eiropas Savienībā ir atrodams
INTERNETā – http;//cordis.europa.eu
• Viss 5.un 6.Ietvara programmām(5.IP un 6.IP) meklējams: http://cordis.europa.eu/fp5 un
http://cordis.europa.eu/fp6/

•
•

Viss par 7.Ietvara programmu (7.IP) meklējams INTERNETā – cordis.europa.eu/fp7
Viss par ES atrodams www.europa.eu/ vai www.eurunion.org/
• Nacionālais kontaktpunkta (NKP) sekretariāts Latvijas Zinātnes Padomē, Akadēmijas
laukumā 1, Rīgā, tel. 67223480,
• Nacionālā kontaktpunkta koordinators Šķūņu ielā 4, Rīgā, tel. 76229727, 29498659
• Nacionālā kontaktpunkta mājas lapa INTERNETā - http://www.zinatne.lv
Mājas lapa tapusi un tiek uzturēta ar LATNET (www.latnet.lv) atbalstu

1. Šī brīža aktualitāte
Nacionālo kontaktpunktu grupa sadarbībā ar Latvijas Universitāti 2007.gada 5. februārī rīkoja
LU ikgadīgās konferences Eiropas zinātnes plenārsēdi, kur EC DG RESEARCH atbildīgas
amatpersonas stāstīja par 7.IP kopīgiem uzdevumiem. Dr.M.Bundule iepazīstināja ar IZM
atbalsta programmām zinātnei 2007.g. un tālākos gados. Bija Baltkrievijas un Dienvidāfrikas
pārstāvju ziņojumi par šo valstu zinātnieku interesi kopīgai līdzdalībai 7.IP. Pasākums bija kupli
apmeklēts. Dalībnieku kopskaits sasniedza 200 un paldies visiem, kas kuplināja un intelektuāli
stiprināja tā gaisotni. Mums ir vajadzīga nacionāla mēroga radoša un garīga mobilizācija, lai mēs
kā nācija tiktu līdzi citām ES dalībvalstīm. Kāda ir mūsu kvalitāte, kapacitāte un nākotnes
perspektīvas ļoti labi rāda daži salīdzinoši un visaptveroši indikatori.
Vispirms par nākotnes perspektīvām. Somijā uz 1 miljonu iedzīvotāju gadā tiek aizstāvētas 400
doktora disertācijas, Latvijā tikai šogad esam sasnieguši skaitli 50. Secinājumus atstājam katram
pašam.
Ietvara programmu rezultātu salīdzinājums ar citām valstīm rāda patreizējo valsts zinātnes un
tehnoloģiju sektora kapacitāti un balstās uz to mantojumu, kurš ir radies vai saglabāts iepriekšējo
gadu politikas rezultātā. Atkal rēķinām salīdzināmos lielumos uz vienu miljonu iedzīvotāju. Somija,
maza valsts, bet – vispāratzīts līderis pēc indikatoriem, kuri raksturo zināšanu sabiedrību un
zināšanu tautsaimniecību. 195 līdzdalības 6.IP finansētos projektos uz 1 miljonu iedzīvotāju ar 65
miljonu eiro konsorcija partneriem no Somijas. Vācija, viena no ES vadošām lielvalstīm: attiecīgie
indikatori 37 projekti un 28 milj. Eiro. Mēs Latvijā: 104 projekti un tikai 9,6 miljoni eiro.
Būtībā šie rādītāji runā paši par sevi, tomēr atļaušos nelielu komentāru. Pēc “per capita”
līdzdalību skaita finansētos projektos mēs aizvien vēl ļoti atpaliekam no Somijas, bet stipri
pārspējam Vāciju. Turklāt Somijas rezultāts ir 5,2 reizes labāks kā Vācijai. Pēc šāda rādītāja
skatoties mēs varam būt gandarīti, arī Latvijas rādītājs ir 2,8 reizes labāks nekā Vācijai. Tomēr viss
nostājas savās vietās, kad sākam salīdzināt naudu. Naudas izteiksmē Somija pārspēj Vāciju vairs
tikai par 2,3 reizēm. Latvija atpaliek no Somijas par 7,1 reizi un no Vācijas par 2,91 reizi.
Acīmredzami, Latvijas zinātnes saime ir veikusi gandrīz nespējamo, par spīti visām problēmām ar
nacionālo finansējumu, ir bijusi izmisīga piepūle līdzdalībai 6.IP projektu izpildē. Rezultāts pēc
projektu skaita daudz labāks nekā Vācijai. Tomēr tas nav atnesis tik daudz naudas, cik Vācijai.
Izskaidrojums tam ir viens. Vācijas lielie institūti ļoti daudzos gadījumos ir bijuši projektu konsorciju
vadītāji un arī vidējais dalībnieku finansējums ir bijis krietni lielāks. Redzams, ka arī Somija varētu
uzlabot jau tā izcilo rezultātu , ja zinātnieki vairāk uzņemtos koordinēšanas uzdevumus.
Stratēģiskais uzdevums ir skaidrs – balstoties uz jau iegūto pieredzi, augošo nacionālo un ļoti
būtisko ES Struktūrfondu finansu atbalstu droši iniciēt projektu pieteikumus kā konsorciju līderiem..
Dr.Phys. Arnolds Ūbelis, 6.IP Nacionālais kontaktpunkts, e-mail: arnolds@latnet.lv

2. Vēstis no NKP un atgādinājumi par aktuālo 7.IP tematiskās un horizontālās
aktivitātēs
2.1.
LEAGAL AND FINANCIAL ISSUES OF 7TH FRAMEWORK PROGRAMME (LEAGAL AND FINACIAL).
Uz šo brīdi jau ir zināmas daudzas finansēšanas noteikumu detaļas.
LEAGAL AND FINANCIAL
www.cordis.europa.eu/fp7/

NCP:

MSC.

INGA

ŠĪRANTE

–

spie@latnet.lv,

2.2.
HEALTH
Pirmais projektu konkurss izsludināts 22.12.06. Termiņš – 19.04.07.

TEL.

7228249,

ES

INFO:

Dažu FP-6 finansēto projektu mājas lapas:
“Moltools: advanced molecular tools for array-based analyses of genomes, transcriptomes,
proteomes, and cells” http://www.moltools.org
“ Interaction Proteome: functional proteomics – towards defining the interaction”
/www.biochem.mpg.de/eu/
“Bioxhit: biocrystallography (X) on a highly integrated technology platform for European structural
genomics” http://www.embl-hamburg.de/BIOXHIT/
“Biosapiens: a European network for integrated genome annotation”
,http://www.ebi.ac.uk/biosapiens/
“The Epigenome” http://www.epigenome.imp.ac.at/
“MAIN: targeting cell migratiohttp://www.europeire.it/Activep53/intro.htmln in chronic inflammation”
http://www.main-noe.org/
“ Diabesity” http://www.eurodiabesity.org/, “Manipulating tumor suppression: a key to improve cancer
treatment”
“Identification of Novel Targets for Cancer Therapy” http://www.imt.uni-marburg.de/intact/
“ European Network on Functional Genomics of Type 2 Diabetes” http://www.eugene2.com/
“ Molecular phenotyping to accelerate genomic epidemiology”
http://ocdem.customers.composite.net/composite-108.htm
“Developing Molecular Medicines for Cancer in the Post-Genome Era”
http://www.brunel.ac.uk/about/acad/health/healthres/researchareas/bicgp/molcancermed/
“EuroStemCells” http://www.eurostemcell.org/
“Treatment of localised skin cancer” http://www.cliniporator.com/first.asp
“Adoptive engineered T cell Targeting to Activate Cancer Killing” http://www.attack-cancer.org/
NKP: Dr. Dace Tirzīte – tirzite@latnet.lv, tel. 7229727, ES info: www.cordis.europa.eu/fp7/

2.3.
FOOD, AGRICULTURE AND BIOTECHNOLOGY
Pirmais projektu konkurss izsludināts 22.12.06. Termiņš – 02.05.07.
Dažu 6.Ietvara programmas finansēto projektu mājas lapas:

“New technologies to screen multiple chemical contaminants in foods” http://www.biocop.org
“Exploiting bioactivity of European cereal grains for improved nutrition and health benefits”
http://www.healthgrain.orghttp://www.ga2len.net
“Global allergy and asthma Europeam network”
“Seafood for health and well-being” http://www.seafoodplus.org/news/news040105.htm
“QualityLowInputFood” http://www.qlif.org/Library/info/info1.html
“Animal science in Central and Eastern European countries” http://www.animal-science.net
“Chemicals as contaminants in the food chain” http://www.cascadenet.org
“New strategies to improve grain legumes for food and feed” http://www.eugrainlegumes.org
“Network for prevention and control of zoonoses” http://www.medvetnet.org
“Diet , genomics and the metabolic syndromes” http://www.LipGene.tcd.ie

NKP: DR. DACE TIRZĪTE – tirzite@latnet.lv, TEL. 7229727, ES INFO: www.cordis.europa.eu/fp7/

2.4. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
I. Darba Programma:
IKT Programmas Komiteja apstiprināja Darba programmu februārī. Tagad tā iziet nepieciešamās
procedūras Eiropas Komisijā, lai līdz 1.martam iegūtu Oficiālā dokumenta statusu. Dokuments
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/
vai
Interneta
versijā
skatāms:
lejuplādei
pieejams:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/home_en.html.
Apmeklējot EK rīkotos pasākumus
iespējams saņemt tipogrāfiski iespiestu Darba Programmu ar uzlīmi „Draft”.
II. Projektu konkursi:
• Līdz 8.maijam atvērts 1.tematiskais projektu konkurss (FP7-ICT-2007-1). Informācija:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=11.
Tam ir līdz šim lielākais budžets IKT laukā – 1 019 000 000 €, bet aprīļa beigās ‘paredzams to
palielināt līdz 1 194 000 000 € (proporcionāli visām aktivitātēm). Projektu vērtēšana sāksies
4.jūnijā, IP un NoE „uzklausīšana” (Hearings) notiks 25.-29.jūnijam, vērtējuma rezultāti būs
zināmi un līguma sarunas sāksies jūlija vidū, oktobrī-novembrī sagaidāmi pirmie parakstītie
līgumi.
• Līdz 2008.gada 31.decembrim atvērts nepārtrauktais projektu pieteikšanas konkurss (FP7-ICT2007-C). STREP projektiem ir divpakāpju iesniegšana, koordinācijas aktivitātēm - vienpakāpju.
Vērtēšana
notiks
dažādos
laikos,
vairāk
info
skatīt:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=12.
Batch Start date of short
End date / time of short
Full STREP proposal cut-off CA proposal cut-off
STREP proposal
STREP proposal
date / time (following
date / time
submission period
submission period
successful short proposals)
1
6/3/2007
3/5/2007
4/9/2007 - 17:00
4/9/2007 - 17:00
2
4/5/2007
4/9/2007
8/1/2008 - 17:00
8/1/2008 - 17:00
3
5/9/2007
8/1/2008
6/5/2008 - 17:00
6/5/2008 - 17:00

9/1/2008
6/5/2008
2/9/2008 - 17:00
2/9/2008 - 17:00
7/5/2008
2/9/2008
31/12/2008 - 17:00
31/12/2008 - 17:00
3/9/2008
It is planned that the call will subsequently be extended beyond 31/12/2008
Līdz 2.maijam atvērts kopīgs projektu konkurss ar Zinātnes ģenerāldirektorātu sadaļā
„Iespējas” FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1. Uz IKT tematiku attiecas:
1.2.1 Scientific digital repositories
1.2.2 Deployment of eInfrastructures for scientific communities:

4
5
6

•

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=15

•

1.februārī Ķelnē notika Eiropas Komisijas informācijas diena “ICT Proposers' Day”. Komisijas
ieteikumi par projektu sagatavošanu atsevišķi katrai projektu konkursos atvērtai aktivitātei
skatāmi: http://ec.europa.eu/information_society/events/koln_2007/index_en.htm
III. Partneru meklēšana:
• Partneru meklēšanas servisu nodrošina ideal-ist projekts. Visus pieteiktos partneru
meklējumus iespējams skatīt: http://www.ideal-ist.net/partner-search/allps
• Projekta partneru meklēšanas pasākums notiks 8.-9.martā Varšavā. Tuvāka informācija:
http://www.pro-nms.net/events.php?m=d&p=641.
Iespējams
daļēji
kompensēt
dalībnieku
piedalīšanos. Interesēties un pieteikties: dinab@latnet.lv.
IV. Konferences, apmaksāti semināri, informācijas dienas, interesanti pasākumi:
• Darba seminārs par 7.IP: projektu pieteikšanu un menedžmentu, finansu jautājumiem, IKT
Tehnoloģiskajām platformām u.c aktualitātēm notiks 23.februārī Rīgā ar Vācijas vieslektora
piedalīšanos. Interesēties un pieteikties: dinab@latnet.lv.
• EK
rīkota informācijas diena par „Embedded systems” – 7.martā Briselē:
•

http://cordis.europa.eu/ist/embedded/news_events.htm

EK rīkota informācijas diena par „Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures” –
26.februārī Briselē: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/events1-20070226_en.html
(i) EK rīkota informācijas diena par „"Electronics Made in Europe" Opportunities under the ICT
Theme of FP7” – 26.februārī Briselē: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/agenda20070226_en.pdf

NKP: Msc.Dina Bērziņa – dinab@latnet.lv, tel. 7229727, ES info: http://www.cordis.lu/fp7/
2.5. NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES

2006. gada 22. decembrī publicēto 7IP konkursu budžeti un projektu iesniegšanas termiņi:

Large scale integrating collaborative projects FP7-NMP-2007-LARGE-1
Indicative budget: 200 M€ in 2007 , Deadline: 04 May 2007 at 17.00 (Brussels local time)
1 Small or medium-scale focused research projects FP7-NMP-2007-SMALL-1.
2 Indicative budget: 105.723 M€ in 2007, Deadline: 04 May 2007 at 17.00 (Brussels local time)
Coordination and Support Actions FP7-NMP-2007-CSA-1
Indicative budget: 15 M€ in 2007, Deadline: 05 June 2007 at 17.00 (Brussels local time)
Collaborative projects targeted to SMEs FP7-NMP-2007-SME-1
Indicative budget: 44 M€ in 2007, Deadline: 04 May 2007 at 17.00 (Brussels local time)
NKP: Msc.Ints Zītars –Ints.Zitars@latnet..lv, tel.7229 727, ES info: http://www.cordis.europa.eu/fp7/

2.6.

ENERGY

Energy Call Part 1 FP7-ENERGY-2007-1-RTD
Indicative budget: 109.3 M€ in 2007, Deadline: 3 May 2007 at 17.00 (Brussels local time)
Energy Call Part 2 FP7-ENERGY-2007-2-TREN
Indicative budget: 128 M€ in 2007, Deadline: 3 May 2007 at 17.00 (Brussels local time)
Brokerage events, already have been announced at:
Europa http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_events/article_1567_en.htm#etid ,
Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/energy-events_en.html :

FP7 KNOWLEDGE FOR ENERGY POLICY MAKING. Ljubljana, 7 March 2007

Skatīt aktualitātes enerģetikas jomā: http://cordis.europa.eu/sustdev/energy/
Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants
Technology Platform for the Electricity Networks of the Future.
European Photovoltaic Technology Platform
The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform
NKP: Msc.Ints Zītars – Ints.Zitars@latnet.lv, tel.7229 727, ES info: http://www.cordis.europa.eu/fp7/

2.7.

ENVIRONMENT, INCLUDING CLIMATE CHANGE.

KONKURSS: FP7-ENV-2007-1, Publication date: 22 December 2006. Budget: 200M€ Deadline: 02
May 2007 at 17:00 (Brussels local time)

Eiropas komisija ir izveidojusi jaunu mājas lapu saistībā ar pētniecību vides jomā:
Http://europa.eu.int/comm/research/environment/index_en.htm
NKP: Msc. Andis Zīlāns – aab.kristine@apollo.lv, tel. 7518014, ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.8. TRANSPORT, INCLUDING AERONAUTICS
7.IP Transporta, tostarp aeronautikas tematiskās jomas, pirmajā uzsaukumā ir apstiprināts
kopējais finansējums 382.96 M€ apjomā. Šajās tematiskajās jomās ir izsludināti seši konkursi:

AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT) - 2007- RTD-1;
AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT) - 2007- TREN-1;
TRANSPORT (TPT)-2007-RTD-1;
SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST) -2007-TREN-1;
SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2007-RTD-1.

Termiņš ir 2007.gada 3.maijs 17:00 pēc Briseles laika. Pilns 7.IP Transporta ieskaitot aeronautiku
uzsaukuma darba programmas teksts, kā arī ir pētījumu prioritātes pieejamas:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage&id_activity=7

Uzmanību!!! Transporta tostarp aeronautiku informatīvais seminārs Varšavā:
2007.gada 1-2.martā Varšavā notiks 7-IP konference „European Transport in FP7”
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2349. Reģistrācija līdz 23.februārim:
http://www.6pr.pl/hr/zapisy/341.html
NKP: Dr. Kaspars Kalniņš – kasisk@latnet.lv, tel. 7089164, ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.9. SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND THE HUMANITIES
KONKURS: FP7-SSH-2007-1, Publication 22.12.06. Budget: 58,5. M€ Deadline(s): 10 May
2007 at 17:00 (Brussels local time), 29 November 2007 at 17:00 (Brussels local time)
NKP: Msc.Diana Kronberga - , Tel: +371- 29463836, ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.10. SECURITY
Konkurss - 80.3 M€: SEC-2007-1.
Termiņš ir 2007.gada 31.maijs 17:00 pēc Briseles laika, darba programmas teksts pieejamas:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage&id_activity=10
NKP: DR. KASPARS KALNIŅŠ – KASISK@latnet.lv, TEL. 7089164, ES INFO: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.11. SPACE
Konkurss: SPACE -2007-1, 35.4 M€ apjomā.
Termiņš ir 2007.gada 19.jūnijs 17:00 pēc Briseles laika, darba programmas teksts pieejamas:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage&id_activity=9
Tematiskās jomas Kosmoss apstiprinātais finansējums pirmajam uzsaukumam ir 35.4Meiro, izsludinot vienu prioritāšu
konkursu:
SPACE -2007-1.
Kosmosa projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš ir 2007.gada 19.jūnijs 17:00 pēc Briseles laika,
darba programmas teksts pieejamas:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage&id_activity=9
NKP: DR. KASPARS KALNIŅŠ – KASISK@latnet.lv, TEL. 7089164, ES INFO: http://cordis.europa.eu/fp7/
2.12. IDEAS

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING INDEPENDENT RESEARCHER GRANT, Identifier: ERC-2007-StG,
Publication 22.12.06. Budget: 289,5 M€, Deadline(s): 25 04 2007; 17 09 2007.
Svarīga ziņa:.” Starting grants” iesniedzēji drīkst iekļaut savās komandās arī pieredzējušus

zinātniekus.
NKP: Dr. Arnolds Ūbelis – arnolds@latnet.lv, tel. 7229727, ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/; http://erc.europa.eu.

2.13. PEOPLE,

Konkursi:

FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN, MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS , Publication 22.12.06. Budget: 240
M€ 240. Deadline(s): 07 May 2007 at 17:00 (Brussels local time). 25 September 2007 at 17:00 (Brussels
local time)
FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG, European Reintegration Grants (ERG), Publication 22.12.06., Budget: 9,5 M
€. Deadline(s): 25 April 2007 at 17:00 (Brussels local time),17 October 2007 at 17:00 (Brussels local time).
FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG, International Reintegration Grants (IRG). Publication: 22.12.06. Budget: 14,5
M€. Deadline(s): 25 April 2007 at 17:00 (Brussels local time)
17 October 2007 at 17:00 (Brussels local time)

Uzmanību!!! Iespējas: http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/
Pētniecības treniņu tīkli - Darba vietu vakances esošos treniņtīklos jauniem zinātniekiem ar
MSc vai Dr grādiem - alga no 1200 līdz 5000 €/mēn. Dažos tīklos praktiski nav konkursa.
Marijas Kirī apmācību vietas doktorantiem un citas vakances
Konferences
Mobilitātes portāls: iespējams atrast vakantās Marijas Kirī apmācību vietas un citas darba
vietas visā EIROPĀ. http://europa.eu./eracareers
NKP: Ligita Liepiņa – ligita.liepina@lu.lv, tel. 7034481, ES info: http://www.cordis.lu/fp7/

2.14. REGIONS OF KNOWLEDGE
Šajā programmā ir izsludināti 5 dažādi projektu konkursi, kuru saturs ir loti specifisks, bet
kuri līdzās dažāda veida attīstību veicinošiem pasākumiem piedāvā ekselentiem institūtiem no
vājas attīstības reģioniem un tai skaitā no Latvijas pieteikt 1-1,2 M€ attīstības projektus. Lūdzu

lasīt
detalizētu
informāciju
Vajadzības gadījumā rakstiet.

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergence-regions_en.html.

NKP: Dr. Arnolds Ūbelis – arnolds@latnet.lv, tel. 7229727, ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.15. RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMES.
Priekš SMEs ir izsludināti trīs konkursi. Pirmais ir loti līdzīgs CRAFT projektiem no 6.IP,
Otrs domāts mazo un vidējo uzņēmumu associācijām. Trešais ir domāts dažādu mehānismu
attīstīšanai SMEs darbības vides uzlabošanai.
NKP: Dr.Juris Balodis – jbalodis@latnet.lv, tel. 7558754. ES info: http://cordis.europa.eu/fp7/sme/
2.16. SPECIFIC MEASURES IN SUPPORT OF INTERNATIONAL CO-OPERATION (INCO)
Izludināts projektu konkurss INCO-2007 ar 17M€ apjomā ar sekojošiem uzdevumiem:
stiprināt kandidātvalstu un kaimiņvalstu pētniecības iespējas;
sadarbības pasākumi, kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un jaunajām valstīm, akcentējot
to īpašās vajadzībās veselības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un vides jomās.
Izsludinātais konkurss un darba programma pieejama:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesCallsPage&id_activity=19
NKP: Dr. Kaspars Kalniņš – kasisk@latnet.lv, TEL. 7089164, ES INFO: http://cordis.europa.eu/fp7/

2.17. SUPPORT FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES (RESEARCH INFRASTRUCTURES)

KONKURS: FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1, Publication 22.12.06. Budget: 164,4 M€.
Deadline: 02 May 2007 at 17:00 (Brussels local time). Šis konkurss piedāvā ļoti dažādas iespējas ES

pētniecības infrastruktūras izmantošanai individuāliem pētniecības projektiem, jaunu tīklu
veidošanai un jaunas infrastruktūras attīstībai.
NKP: Dr. Jānis Bērziņš – jberzins@latnet.lv, tel. 7945840, ES info: http://cordis.europe.eu/fp7/
2.18. SCIENCE IN SOCIETY
KONKURSS: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1, Publication 22.12.06. Budget: 21,798 M€
Deadline: 23 May 2007 at 17:00 (Brussels local time)
NKP: Ligita Liepiņa – ligita.liepina@lu.lv, TEL. 7034481, ES INFO: http://www.cordis.lu/fp7/

2.19. ACTIVITIES OF JOINT RESEARCH CENTRE ACTIVITIES
Lūdzu sekot Apvienotā pētniecības centra institūtu (JRC) aktivitātēm, darba piedāvājumiem
un zinātniskā darba treniņa iespējām WEB lpp.:http://www.jrc.cec.eu.int/. Šie institūti ir ļoti atvērti
sadarbībai ar konkrētiem zinātniekiem jaunajās ES dalībvalstīs.
NKP: Dr. Arnolds Ūbelis – arnolds@latnet.lv, tel. 7229727.

2.20. NUCLEAR ENERGY (EURATOM)
Controlled thermonuclear fusion
Management of radioactive waste
Radiation protection
Other activities in the field of nuclear Technologies and safety

NKP: Dr. Jānis Bērziņš – http://cordis.europe.eu/fp7/EURATOM/, tel. 7945840, E

3. Vēstis un atgādinājumi par 6.IP IP un NoE projektu paplašināšanās konkursiem

ES Sestās Ietvara programmas izpilde nebeidzās ar 2006.gadu. Ir projekti, kuri turpināsies
vēl no 1 - 4 gadiem un starp tiem lielie Integrētie projekti un Ekselences tīklu projekti. Šo projektu
darba kārtībā ir paredzēti paplašināšanas konkursi specifisku uzdevumu veikšanai. Infromācija par
šādiem konkursiem atrodama INTERNETa lapppusē – http://cordis.europe.eu/fp6/projects/. Patreiz
aktuāls ir sekojošs sludinājums:

Project title: Integrated Photonic mm-Wave Functions For Broadband Connectivity (IPHOBAC)
Activity area: Information Society Technologies , Call announcement: Call for an additional partner
The IST Integrated project IPHOBAC is searching for an industrial partner capable of exploiting and demonstrating the
functionalities and applicability of new optoelectronic mm-wave generators, especially in the field of instrumentation. The
key technical objective of this Call is to develop a new class of mm-wave synthesizers/-sources featuring a PLL and a
broadband vectorial modulation capability by utilizing the integrated optoelectronic mm-wave generators, modulators and
transceivers developed in the IPHOBAC project. Besides the technical objectives, the new partner is expected to
contribute to the specifications, demonstrations and exploitation of the functionalities and applicability of the integrated
photonic mm-wave components developed in IPHOBAC.
Thus the call especially addresses leading European companies active in the field of fabricating ultra-wideband mmwave synthesizers and analyzers as well as stable reference mm-wave sources. The new industrial partner is expected
to have a significant market share in the area of instrumentation and will be required to be active not only in the RTD and
demonstration activities of the IPHOBAC project but also in the exploitation and dissemination of results.

Deadline: The deadline is 1st April 2007, 17h00 (Germany), Info: www.ist-iphobac.org/call
4. Aktivitātes un veiksmes
2007.gada 7-8.februāri Briselē notika konference “Launching FP7. Conference for information
Multipliers”, kuras vairāk kā 400 dalībnieku vidū bija 7 Latvijas zinātnieki.
*) 6.IP Latvijas Nacionālā kontaktpunkta izdevums VĒSTIS tiek pavairotas un izplatītas sadarbībā ar IRC Latvija

