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SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA ĪSUMĀ
Septītā pamatprogramma ir Septītās pamatprogrammas pētniecībai un attīstībai saīsināts
nosaukums. Tas ir ES pamatdokuments pētniecības finansēšanai Eiropā, un tas būs spēkā no
2007. līdz 2013. gadam.

EK budžets nākamajiem septiņiem gadiem ir 50,5 miljardi EUR, un Euratom budžets nākamajiem
pieciem gadiem ir 2,7 miljardi EUR1. Kopumā tas ir pieaugums par 41 % salīdzinājumā ar Sesto
pamatprogrammu 2004. gada cenās un par 63 % pašreizējās cenās.

Septītā pamatprogramma arī paredzēta, lai atbildētu uz Eiropas nodarbinātības vajadzībām un
konkurētspēju.

Septītā pamatprogramma atbalsta pētniecību izraudzītajās prioritātes jomās – mērķis ir veidot
vai saglabāt ES kā pasaules līderi šajos sektoros.

Kā Septītā pamatprogramma veidota?

Septīto pamatprogrammu veido darbību 4 pamatbloki, kas veido 4 īpašās programmas, un
piektā īpašā programma kodolpētniecībā.

Sadarbība - kopīgi pētījumi 
• Veselība
• Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
• Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas
• Enerģētika
• Vide (ieskaitot klimata pārmaiņas)
• Transports (ieskaitot aeronautiku)
• Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes
• Drošība
• Kosmoss

Idejas - Eiropas Pētniecības padome
• Progresīvās pētniecības pasākumi

Cilvēki - cilvēkresursu potenciāls, Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības
• Zinātnieku sākotnējā sagatavošana – Marijas Kirī vārdā nosaukti sadarbības tīkli
• Mūžizglītība un profesionālā izaugsme – individuālas stipendijas
• Rūpniecības un akadēmisko aprindu integrācija un partnerība
• Starptautiskā dimensija – viesuzņemšanas un starptautiskas stipendijas, 

starptautiskās sadarbības shēma, reintegrācijas dotācijas
• Izcilības stipendijas

Iespējas - pētniecības iespējas
• Pētniecības infrastruktūras
• Pētniecība MVU vajadzībām
• Zināšanu reģioni
• Pētniecības potenciāls
• Zinātne sabiedrībā
• Atbalsts pētniecības politikas saskaņotai attīstībai
• Starptautiskās sadarbības īpašie pasākumi

Kodolpētniecība un mācības
• Kodolsintēzes enerģija - ITER
• Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju

Kopīgais pētniecības centrs 
• Euratom tiešie pasākumi    
• Ar kodoljautājumiem nesaistītas darbības

1 Saskaņā ar  http://register.consilium.europa.eu/ doc:12032/06 



Septītās pamatprogrammas aptuvenais sadalījums (miljonos EUR)

Sadarbība 32 365 EUR

Idejas: 7 460 EUR

Cilvēki: 4 728 EUR

Iespējas: 4 217 EUR

Euratom: 2 751 EUR

KPC: 1751

Programmas “Sadarbība” līdzekļu sadalījums (miljonos EUR)

Veselība
6 050 EUR

Pārtika,
lauksaimniecība un

biotehnoloģija 1 935 EUR

Vide
(tostarp klimata pārmaiņas)

1 800 EUR

Nanoražošana
3 500 EUR

Enerģētika
2 300 EUR

Transports
(tostarp aeronautika) 4 180 EUR

Kosmoss
1 430 EUR

Drošība
1 350 EUR

Sociālekonomiskās zinātnes un
humanitārās zinātnes 610 EUR

Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas

9 110 EUR
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        Pētniecības pamattēmas
– kopīga darba pamats 

Sadarbība
Budžets: 32 miljardi EUR

Programmā “Sadarbība” tiks sniegts pētniecības atbalsts starptautiskos projektos Eiropas Savienībā
un ārpus tās. Programma veicinās zināšanu un tehnoloģiju attīstību 10 tematiskās jomās, kas atbilst
galvenajām zinātnes un pētniecības nozarēm. Atbalsts un pastiprinājums pētniecībai tiks sniegts, lai
risinātu Eiropas sociālās, ekonomiskās, vides, sabiedrības veselības un rūpniecības problēmas,
kalpotu sabiedrībai un atbalstītu jaunattīstības valstis. 

“Sadarbība” atbalsta pētniecības pasākumus šādās tematiskās jomās:

• Veselība
• Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
• Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas
• Enerģētika
• Vide (tostarp klimata pārmaiņas)
• Transports (tostarp aeronautika)
• Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes
• Kosmoss
• Drošība

‘Sadarbība ’
Septītajā pamatprogrammā



VESELĪBA
Budžets: 6 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Veselības pētniecības programmas mērķis ir uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un palielināt
un stiprināt Eiropas ar veselību saistītu nozaru un uzņēmumu konkurētspēju un spēju radīt
inovācijas. Tiks risinātas arī globālas veselības problēmas, piemēram, saistītas ar jaunajām
epidēmijām. Eiropas sadarbība ar jaunattīstības valstīm ļaus tām attīstīt pētniecības spējas.  

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Iedzīvotāji būs ieguvēji no Eiropas veselības pētniecības, jo uzsvars tiks likts uz šādām jomām:
praktiskā izpēte (t.i., pamatatklājumu izmantošana klīniskajā praksē un jaunu ārstēšanas
metožu apstiprināšana veselības veicināšanai un profilaksei, tostarp attiecībā uz veselīgas
novecošanas, diagnostikas instrumentu un medicīnas tehnoloģiju un ilgtspējīgu un efektīvu
veselības aprūpes sistēmu veicināšanu); 

Klīniskā izpēte attieksies uz vairākām slimībām, piemēram, vēzis, sirds un asinsvadu slimības,
infekcijas, psihiskās un neiroloģiskās slimības, jo īpaši ar novecošanu saistītās slimības, tādas
kā Alcheimera slimība un Parkinsona slimība. Izmantojot starptautiskus daudzcentru
izmēģinājumus un iesaistot pacientu vajadzīgo skaitu, jauni medikamenti un ārstēšanas
metodes tiks izstrādātas īsākā laikposmā. 

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Eiropas finansēta veselības pētniecība koncentrēsies uz šādām jomām: 

• Biotehnoloģija, analogi instrumenti un medicīnas tehnoloģijas cilvēka veselībai
- augstas iedarbības pētniecība; 
- konstatēšana, diagnoze un kontrole;
- terapiju piemērotības, drošuma un efektivitātes prognozēšana;
- novatoriskas terapeitiskas pieejas un iejaukšanās;

• Pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē cilvēka veselībai
- bioloģisko datu un procesu integrēšana;
- smadzeņu un saistīto slimību, cilvēka attīstības un novecošanas pētniecība;
- pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē infekcijas slimību gadījumā 
(HIV/AIDS, malārija, tuberkuloze, SARS, putnu gripa);
- pētniecības atklājumu izmantošana klīniskajā praksē nopietnu slimību gadījumā: vēzis, 
sirds un asinsvadu slimības, diabēts/aptaukošanās, reti sastopamas slimības un citas 
hroniskas slimības, tostarp reimatiskas slimības, artrīts un muskuļu un skeleta slimības;

• Eiropas iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes optimizēšana
- klīnisko pētījumu rezultātu ieviešana klīniskajā praksē;
- veselības aprūpes sistēmu, tostarp pārejas posma veselības aprūpes sistēmu un mājas 
aprūpes stratēģiju kvalitāte, efektivitāte un solidaritāte;
- uzlabota slimību profilakse un labāka zāļu izmantošana;
- jaunu veselības terapiju un tehnoloģiju pareiza izmantošana.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Uz pētniecību orientēti MVU ir veselības aizsardzības, biotehnoloģijas un medicīnas tehnoloģiju
nozares galvenais ekonomiskais dzinējspēks. Labi attīstīta ES mēroga biomedicīnas pētniecība
palīdzēs veicināt Eiropas farmaceitiskās un veselības aizsardzības nozares konkurētspēju, tādēļ
ļoti būtiski, ka ES valsts un privātajos sektoros izveido jauninājumus veicinošu vidi. 
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PĀRTIKA, LAUKSAIMNIECĪBA UN
BIOTEHNOLOĢIJA
Budžets: 1.9 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Zināšanu attīstība bioloģisko resursu (mikroorganismu, augu, dzīvnieku) ilgtspējīgā
apsaimniekošanā, ražošanā un izmantošanā sniegs pamatu jauniem, ilgtspējīgiem, drošākiem,
ekoloģiski efektīviem un konkurētspējīgiem produktiem lauksaimniecības, zivsaimniecības,
dzīvnieku barības, pārtikas, veselības, koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, kā arī
saistītajās nozarēs. Tas paredzams kā nozīmīgs ieguldījums pastāvošo politiku un noteikumu
īstenošanā un nākamo politiku un regulējuma līdzekļu formulēšanā sabiedrības, dzīvnieku, augu
veselības un patērētāju aizsardzības jomā. Saskaņā ar Eiropas uz zinātnes atziņām balstītu
bioekonomiku tiek atbalstīti jauni atjaunojami enerģijas avoti.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Zinātne, rūpniecība un citas ieinteresētās personas apvienosies, lai risinātu bioresursu
ilgtspējīgas izmantošanas sociālas, ekonomiskas un vides problēmas. Tās izmantos ieguvumus
mikroorganismu, augu un dzīvnieku biotehnoloģijas jomās, lai izveidotu jaunus, veselīgākus,
ekoloģiski efektīvākus un konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Lauku un piekrastes
attīstība tiks risināta, veicinot vietējās tautsaimniecības attīstību, vienlaikus saglabājot mūsu
mantojumu un kultūru daudzveidību.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Tiks veikta pētniecība par pārtikas un lopbarības aprites drošumu, ar uzturu saistītām slimībām,
patērētāju pārtikas izvēli un pārtikas un uztura ietekmi uz veselību.

Pētniecības pasākumi ietvers šādus:
• Zemes, meža un ūdens vides bioloģisko resursu ilgtspējīga ražošana un 

apsaimniekošana: pētniecības par ilgtspējīgām ražošanas sistēmām, augu un 
dzīvnieku ražošanu un veselību, dzīvnieku labturību, zivsaimniecību un 
lauksaimniecību, ietverot to bioloģiskās daudzveidības izmantošanu un ilgtspējīgu 
lietošanu, veicināšana.

• Līdzekļi saistītu stratēģiju, politiku un tiesību aktu, kas ir Eiropas uz zinātnes atziņām 
balstītas bioekonomikas pamatā, ieviešanai.

• Pārtikas aprites integritāte un kontrole (princips „no galda uz saimniecību”) būs 
pakļauta pētniecībai, risinot pārtikas, veselības un labklājības jautājumus.

• Zinātne par dzīvību un biotehnoloģija ilgtspējīgiem nepārtikas produktiem un 
procesiem izveidos uzlabotus kultūraugus un meža resursus, izejvielas, jūras 
produktus un biomasas tehnoloģijas enerģijai, videi un produktus ar augstu 
pievienoto vērtību, tādus kā materiāli un ķīmiskas vielas.

Vairākas Eiropas Tehnoloģiju platformas veicina kopīgu pētniecības prioritāšu noteikšanu tādās
jomās kā pārtikas tehnoloģijas un pārstrāde, augu genomika, mežsaimniecība un koksnes
apstrādes un pārstrādes rūpniecība, vispārēja dzīvnieku veselība un lauksaimniecības dzīvnieku
audzēšana. 

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Paredzams, ka Eiropas bioekonomikas izveidošana pavērs ceļu jaunievedumiem un efektīvai
tehnoloģiju nodošanai, lai aptvertu visas nozares un tautsaimniecības sektorus, kas ražo,
pārvalda vai citādi izmanto bioloģiskos resursus, kā arī saistītos piegādes vai patērētāju nozares
pakalpojumus. Šie pasākumi atbilst Eiropas stratēģijai par zinātni par dzīvi un biotehnoloģiju un,
domājams, sekmēs Eiropas lauksaimniecības un biotehnoloģijas, sēklu un pārtikas uzņēmumu
– īpaši augsto tehnoloģiju MVU – konkurētspēju, vienlaicīgi uzlabojot sociālo labklājību.  



INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS (IKT) 
Budžets:  9.1 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

IKT ir liela nozīme visu rūpniecības nozaru un pakalpojumu jomu jauninājumu, jaunrades un
konkurētspējas sekmēšanai. Mēs ieejam jaunā attīstības posmā, kas nākamajos gadu desmitos
virzīs izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību; tomēr šī izaugsme tiks panākta tikai tad, ja mēs veiksim
ieguldījumus pētniecība un jauninājumos tagad, lai radītu nākamās paaudzes tehnoloģijas. 

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

IKT paver Eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem jaunas iespējas. Tām ir plašs pielietojuma
spektrs, tajā skaitā veselības aprūpes nodrošināšana, transporta sistēmas, kā arī novatoriskas
interaktīvās sistēmas izklaidei un mācībām. Jauninājumi IKT jomā var palīdzēt uzlabot slimību
profilaksi un aprūpes drošību, veicināt aktīvu pacientu līdzdalību un aprūpes personalizāciju
un risināt ar novecojošajiem iedzīvotājiem saistītās problēmas.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Septītā pamatprogramma IKT aptvers Eiropas rūpniecības tehnoloģiskās vadošās lomas
stratēģiskās prioritātes, tādas kā komunikāciju tīkli, iegulta skaitļošanas tehnika,
nanoelektronika un audiovizuāla satura tehnoloģijas. 

Pētniecības jomas ietvers šādas: 
• tīklu un pakalpojumu infrastruktūras stabilitāte un drošība;
• elektronisko sistēmu un komponentu darbība un drošums;
• personalizētas IKT sistēmas;
• digitālā satura pārvaldība. 

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

IKT nodrošina gandrīz pusi mūsdienu ekonomikas ražīguma ieguvumu. Ieguvumu pamatā ir gan
novatoriski, augstvērtīgi IKT bāzes produkti un pakalpojumi, gan uzlabojumi uzņēmējdarbības
procesos, izmantojot IKT izplatīšanu, ieviešanu un izmantošanu ekonomikā. Aktīvas IKT jomas
ir ražošana, automobiļu rūpniecība, kosmoss, farmaceitiskā rūpniecība, medicīnas iekārtu un
lauksamniecības pārtikas ražošana, arī finanšu pakalpojumi, plašsaziņas līdzekļi un
mazumtirdzniecība. Uzņēmumu norādītie ieguvumi IKT lielākas izmantošanas rezultātā ietver
ātrāku produktu izstrādi, izmaksu un pieskaitāmo izdevumu samazināšanos, ātrākus un
drošākus darījumus, labāku sadarbību ar klientiem un piegādātājiem, uzlabotu klientu
apkalpošanas un atbalsta līmeni un pilnveidotas sadarbības iespējas. 

Septītā pamatprogramma sekmēs jaunu uzņēmējdarbības procesu un pielietojuma tīklu
savietojuma formu izveidošanu, kā arī jaunas inženierijas pieejas IKT izmantošanai ražošanā.   
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NANOZINĀTNES, 
NANOTEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLI
UN JAUNAS RAŽOŠANAS
TEHNOLOĢIJAS
Budžets:  3.5 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Nanotehnoloģiju, materiālu un ražošanas tehnoloģiju pasākumiem ir būtiska sociālekonomiska
nozīme. Nanotehnoloģijas sekmē jaunus risinājumus un var piedāvāt uzlabotu darbību
ražošanas sektorā, kā arī veselības/ medicīnas/ lauksaimniecības jomās.  

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Jaunu ražošanu procesu izveide var liecināt par piesārņojošo vielu emisijas samazināšanu un
racionālāku dabas resursu izmantošanu. Vienlaikus jauni ražošanas jaunievedumi ar drošākām
un izturīgākām patērētāju precēm un tīrākām automašīnām apvienojumā ar jaunievedumiem
celtniecības nozarē tiecas apmierināt cilvēku vajadzības un uzlabot to dzīves kvalitāti, mazinot
riskus un uzlabojot veselību un labklājību. Noturīgāku patēriņa preču veicināšana sekmē
iedzīvotāju veselības uzlabošanos, informētību un uzvedības maiņu. 
Nanotehnoloģiju rezultātu ieviešana ataino arī jaunu risku spektru un ētiska rakstura problēmas,
kam nepieciešams risinājums. Ētiskās problēmas attiecas uz cilvēku integritāti un pašcieņu
(piemēram, „mikroshēmas” cilvēku uzvedības novērošanai vai kontrolei) un riskiem, kas saistīti
ar veselību un kaitīgu iedarbību uz vidi.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Nanozinātnes un nanotehnoloģijas
Mērķis ir izveidot materiālus un sistēmas ar iepriekš noteiktām īpašībām un uzvedību,
pamatojoties uz uzlabotām zināšanām un pieredzi nanomērogā. Tas veicinās jaunu preču un
pakalpojumu radīšanu plašā pielietojuma jomā, vienlaikus samazinot jebkuru potenciālu
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un veselību.
Materiāli
Pētniecība koncentrēsies uz jaunu daudzfunkcionālu virsmu un materiālu izstrādi, kam piemīt
pielāgojamas īpašības un prognozējama darbība attiecībā uz jauniem produktiem un procesiem,
kā arī to remontu. 
Jauni ražojumi
Pamatojums jaunievedumiem šajā jomā būs jaunas zināšanas un to pielietojums, lai iegūtu
ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa modeļus.  Tas ietver atbilstīgus apstākļus pastāvīgiem
jaunievedumiem (rūpnieciskās darbībās un ražošanas sistēmās, tajā skaitā dizainā,
konstrukcijā, ierīcēs un pakalpojumos) un vispārēju ražošanas "līdzekļu" izstrādi (tehnoloģijas,
organizācijas un ražošanas iekārtas, kā arī cilvēkresursus), vienlaikus ievērojot drošības un
vides prasības.
Tehnoloģiju integrācija rūpnieciskam pielietojumam
Trīs iepriekšminēto pētniecības jomu zināšanu un tehnoloģiju integrācija ir būtiska, lai
paātrinātu Eiropas rūpniecības un ekonomikas pārveidošanu, pielāgojot drošu, sociāli atbildīgu
un ilgtspējīgu pieeju. Pētniecība koncentrēsies uz jauniem pielietojumiem un novatoriskiem
risinājumiem, atbildot uz galvenajām problēmām, kā arī PTA vajadzībām, ko konstatējušas
dažādas iepriekšminētās Eiropas tehnoloģiju platformas. 

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Uzlabota rūpniecības konkurētspēja un augstas kvalitātes produkti varētu aizsargāt Eiropas
darbavietas un tādējādi veicināt sociālo un ekonomisko kohēziju. Jaunās tehnoloģiju platformas,
izmantojot Eiropas mēroga stratēģijas, uzsvērs arī sociālos aspektus. Vispārējais mērķis būs
maksimāli palielināt pievienoto vērtību Eiropai. Jauni noteikumi un standarti vienmēr bijuši
rūpniecisko tehnoloģiju attīstības blakusprodukts, un tagad šīs „platformas” noteikti
modernizēs un apvienos tos vairākās cilvēku darbības jomās. 



ENERĢĒTIKA
Budžets:  2.3 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Enerģētikas sistēmu jomā pastāv lielas problēmas. Nepieciešamību rast un izstrādāt piemērotus
un savlaicīgus risinājumus pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma tendences pasaulē,
parasto naftas un dabasgāzes krājumu izsīkums un vajadzība būtiski ierobežot siltumnīcefekta
gāzu emisijas. Šie pasākumi ievērojami mazinātu klimata pārmaiņu postošās sekas, naftas cenu
kaitējošo nepastāvību (jo īpaši attiecībā uz transporta nozari, kas lielā mērā ir atkarīga no naftas
cenām) un ģeopolitisko nestabilitāti naftas piegādātāju apgabalos. 

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Iedzīvotāju ieguvums no pētniecības enerģētikas jomā ir enerģija par pieņemamām cenām un
no dažādiem avotiem iegūtas enerģijas efektīvāka izmantošana. Rezultātā tas palīdzēs mazināt
klimata pārmaiņu iemeslus, un tas būs tiešs ieguvums ikvienam.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Pētnieki palīdzēs pārveidot pašreizējo enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā sistēmā, kas būs mazāk
atkarīga no importētās degvielas. Galarezultātā tiks iegūti dažādi enerģijas avoti, jo īpaši
atjaunojami, energonesēji un mazāk piesārņojoši avoti. Tiks uzlabota energoefektivitāte, kas
ietver racionālu enerģijas izmantošanu un uzglabāšanu, tādējādi risinot arvien pieaugošās
problēmas saistībā ar piegādes drošību un klimata pārmaiņām. 

Pasākumi enerģētikas jomā ir šādi: 

• Ūdeņradis un kurināmā elementi
• Atjaunojamās elektroenerģijas ražošana
• Atjaunojamo veidu degvielas ražošana
• Atjaunojamie avoti apsildei un dzesēšanai
• CO2 uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas nulles emisijas elektroenerģijas 

ieguvei 
• Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas
• Viedi enerģētikas tīkli
• Energoefektivitāte un ietaupījumi
• Zināšanas enerģētikas politikas veidošanai

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Eiropas rūpniecība ir ieguvusi vadošo lomu pasaulē vairākās enerģijas ražošanas un
energoefektivitātes tehnoloģijās. Tā ir pirmajā vietā attiecībā uz modernajām atjaunojamās
enerģijas tehnoloģijām, tādām kā saules enerģija, bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs
konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas pētniecības
iespējas oglekļa savākšanas un atdalīšanas jomā. Lai saglabātu šo pozīciju, Eiropas nozarēm ir
jāturpina ieguldīt lielu darbu starptautiskā sadarbībā.
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VIDE (tostarp klimata pārmaiņas)
Budžets:  1.8 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Problēmas, ko rada arvien pieaugošais dabiskais un cilvēka radītais apdraudējums dabai un tās
resursiem, nosaka nepieciešamību koordinēt šo jautājumu risinājumu Eiropas un starptautiskā
līmenī.  

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Mums nepieciešams labāk izprast un risināt tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas un noteikt
videi draudzīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu gan dabas, gan cilvēku radītu resursu pārvaldību.
Pasākumi risinās politikas vajadzības, piemēram, ES politiku ietekmi uz ilgtspējīgu novērtējumu,
Kioto protokola ievērošanas un darbību klimata pārmaiņu risināšanai pēc Kioto protokola
pieņemšanas pārraudzību.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Vides un tās resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai nepieciešama daudzdisciplināra un integrēta
pētniecība, lai padziļinātu mūsu zināšanas par mijiedarbību starp klimatu, biosfēru,
ekosistēmām un cilvēka darbībām. Tas palīdzēs mums izstrādāt jaunas vides tehnoloģijas,
līdzekļus un pakalpojumus. 

Programma „Vide” tiks īstenota, izmantojot šādus pasākumus un jomas:

Klimata pārmaiņas, piesārņojums un riski
• Ietekme uz vidi un klimatu
• Vide un veselība
• Dabas apdraudējums

Resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
• Dabas un cilvēka veidotu resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un 

ilgtspējīga apsaimniekošana
• Jūras vides pārvaldība

Vides tehnoloģijas
• Vides tehnoloģijas dabas un cilvēka veidotās vides novērošanai, modelēšanai, 

profilaksei, ietekmes mazināšanai, pielāgošanai, atveseļošanai un atjaunošanai
• Kultūras mantojuma aizsardzība, saglabāšana un uzlabošana
• Tehnoloģiju novērtēšana, apstiprināšana un testēšana

Zemes novērošanas un novērtēšanas instrumenti
• Zemes un okeāna novērošanas sistēmas un monitoringa metodes videi un ilgtspējīgai 

attīstībai
• Prognozēšanas metodes un novērtēšanas instrumenti ilgtspējīgai attīstībai

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

ES pozīcijas stiprināšana vides tehnoloģiju pasaules tirgos būs ieguldījums ilgtspējīgam
patēriņam un ražošanai, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi, piedāvājot uzņēmējdarbības iespējas
un labāku konkurētspēju, tai pašā laikā aizsargājot kultūras un dabas mantojumu. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta tehnoloģijām ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas, ilgtspējīgas
ķīmijas, būvniecības un mežsaimniecības jomās saistībā ar atbilstīgajām Eiropas Tehnoloģiju
platformām. Sociālekonomiskie aspekti ietekmēs to izstrādi un ieviešanu tirgū un vēlāko
pielietošanu. 



TRANSPORTS
Budžets: 4.1 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Transporta nozare ir viena no Eiropas spēcīgākajām jomām: gaisa transporta nozare veido 2,6 %
no ES IKP, nodrošinot 3,1 miljonu darbavietu, un virszemes transporta nozare veido 11 % no ES
IKP, nodrošinot darbu 16 miljoniem cilvēku. Tomēr transports rada arī 25 % no visa ES CO2
emisijas apjoma.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Septītās pamatprogrammas laikā ES pētniecībai tiks piešķirti vismaz 4 miljardi EUR, lai izveidotu
drošākas, “zaļākas” un “viedākas” Eiropas transporta sistēmas, kas nozīmē ieguvumu visiem
iedzīvotājiem. Pētniecībai transporta jomā būs arī tieša ietekme uz citām nozīmīgām jomām,
tādām kā tirdzniecība, konkurence, nodarbinātība, vide, kohēzija, enerģētika, drošība un
iekšējais tirgus.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Eiropā pieaug nepieciešamība pēc jauniem transporta tīkliem un infrastruktūrām, un attīstības
izmaksas pieaug. To attīstība Eiropas līmenī var kļūt par realitāti tikai tādā gadījumā, ja kopīgā
darbībā iesaistīsies dažādi PTA nodrošinātāji. 

Tādēļ dažādās politiskās, tehnoloģiskās un sociālekonomiskās problēmas, piemēram, nākotnes
“tīrs un drošs transportlīdzeklis”, savstarpējā izmantojamība un kombinētie pārvadājumi
jārisina rentablā veidā ar īpašu uzsvaru uz ūdens un dzelzceļa transportu. Eiropas politiku
īstenošanai būs arī jāizstrādā tehnoloģijas Galileo sistēmas un tās lietojumu atbalstam.

Septītās pamatprogrammas laikposmā paredzētie pasākumi būs:
• Aeronautika un gaisa satiksme (emisijas samazināšana, darbs pie motoru un 

alternatīvu degvielu izstrādes, gaisa satiksmes pārvaldība, gaisa transportlīdzekļu 
drošības aspekti, no vides viedokļa efektīva aviācija).

• Ilgtspējīgs virszemes dzelzceļa transports, autotransports un ūdens transports (tīru 
un efektīvu motoru un spēka piedziņas līdzekļu izstrāde, transporta līdzekļu ietekmes 
uz klimata pārmaiņām samazināšana, kombinēti reģionāli un valsts transportlīdzekļi, 
tīri un droši transportlīdzekļi, infrastruktūras būvniecība un uzturēšana, 
mijiedarbības arhitektūras).

• Atbalsts Eiropas Globālajai satelītnavigācijas sistēmai Galileo un EGNOS (navigācijas 
un momenta iestatīšanas pakalpojumi, satelītnavigācijas efektīva izmantošana).

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Ieguldījums transporta pētniecībā ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas transporta nozares
tehnoloģiskās priekšrocības, kas ļauj tai iegūt globālu konkurētspēju. Turklāt Septītās
pamatprogrammas transporta pētniecības pasākumi nodrošinās MVU ar nozīmīgākajiem
jauninājumiem, ļaujot piekļūt Eiropas pētniecības programmām un ar tām saistītajiem
ieguvumiem.
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SOCIĀLEKONOMISKĀS ZINĀTNES
UN HUMANITĀRĀS ZINĀTNES 
Budžets: 610 miljoni (2007. līdz 2013. gads)

Eiropa sastopas ar virkni sociāla un ekonomiska rakstura problēmām, tādēļ svarīgi labāk tās
izprast un efektīvi risināt, izstrādājot atbilstīgas politikas. Eiropā pētījumiem šajā jomā ir sena
tradīcija, kas līdz ar dažādām sociālām, ekonomiskām un kultūras pieejām piedāvā unikālu
iespēju veikt šāda veida pētījumu ES līmenī. 

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Septītās pamatprogrammas laikposmā ES pētniecība sociālekonomiskās zinātnēs un
humanitārās zinātnēs sola veikt pētījumu un sniegt atbildes uz jautājumiem, kas attiecas uz
demogrāfiskām izmaiņām un dzīves kvalitāti, izglītību un nodarbinātību, ņemot vērā pašreizējās
ekonomiskās tendences, savstarpējo atkarību pasaulē un zināšanu nodošanu, valstu labklājību
un politisko līdzdalību, kultūras daudzveidību un vērtībām.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Saite starp pētniecību un politiku tiek aizsargāta, nodrošinot, ka jomās, kurās tiek veikti
pētījumi, Eiropas līmenī ir augsta prioritāte un tās ir saistītas ar Kopienas politiku. Būtībā
pētniecībai ES līmenī ir īpašas priekšrocības – tā var veicināt datu ieguvi Eiropas mērogā, kas
nepieciešami, lai rosinātu mūs apzināties sarežģītās problēmas. 

Septītās pamatprogrammas laikposmā pētniecības uzdevumi risinās problēmas šādās jomās:
• Izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja zināšanu sabiedrībā (jaunievedumi, 

konkurētspēja un darba tirgus politika, izglītība un mūžizglītība un ekonomiskās 
struktūras un ražīgums).

• Ekonomisku, sociālu un vides mērķu apvienojums Eiropas perspektīvā 
(sociālekonomiski modeļi Eiropā un pasaulē; ekonomiskās un sociālās, un reģionu 
kohēzijas dimensijas, vides politikas sociālās un ekonomiskās dimensijas).

• Galvenās tendences sabiedrībā un to ietekme (demogrāfiskās izmaiņas, saskaņota 
ģimene un darbs, veselība un dzīves kvalitāte, jaunatnes politika, sociālā izslēgšana 
un diskriminācija).

• Eiropa pasaulē (tirdzniecība, migrācija, nabadzība, noziedzība, konflikti un 
atrisinājums).

• Eiropas Savienības iedzīvotājs (politiskā līdzdalība, pilsonība un tiesības, 
demokrātija un atbildība, plašsaziņas līdzekļi, kultūras daudzveidība un mantojums, 
reliģijas, attieksme un vērtības).

• Sociālekonomiskie un zinātniskie rādītāji (rādītāju izmantošana un vērtība politikas 
veidošanā makro un mikro līmenī).

• Prognozēšanas darbības (globālo zināšanu, migrācijas, novecošanas, riska un jauno 
jomu pētniecībā un zinātnē ietekme nākotnē).

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Septītās pamatprogrammas ietvaros rūpniecība un MVU tiks aktīvi atbalstīti, lai piedalītos visās
pētniecības tēmās, jo īpaši tajās, kas iekļautas programmā „Sadarbība”. Tēmas, ko risina
sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes, piedāvā divējādas iespējas – piedalīties
zināšanu radīšanā kā daba grupas dalībniekam un arī kā zināšanu saņēmējam to pielietojumā.



KOSMOSS
Budžets: 1.4 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Pēdējos 20 gados Eiropa ir ieguvusi vadošo lomu tehnoloģiju jomā, izmantojot, piemēram,
Zemes novērošanas un Galileo iniciatīvu. Eiropa ir devusi ieguldījumu kosmosa izpētē ar
rentabliem izdevumiem un atbalstījusi sadarbības iniciatīvas ar Eiropas Kosmosa aģentūru,
saglabājot stratēģisko lomu šajā jomā.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Nesen Eiropas Savienība nolēma veikt ieguldījumu GMES (Globālajā monitoringā par vidi un
drošību), kas būs līdzeklis dabas katastrofu un klimata pārmaiņu seku pārvaldībā. Viena no
iniciatīvām – Galileo – palīdzēs meklēšanas un glābšanas mehānisma (SAR) izveidē.  

ES finansēts pētījums dos ieguldījumu Eiropas Kosmosa politikas izstrādē. Tas, savukārt,
atbalstīs Kopienas politiku lauksaimniecības, vides, zivsaimniecības, transporta un
telekomunikāciju jomās, izmantojot kosmosa novērošanas instrumentus vai uz kosmosu
balstītus risinājumus.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Uz kosmosu balstīta zinātne ir svarīgs virzītājspēks jaunajai tehnoloģiskajai attīstībai, kam ir
ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi.
Septītās pamatprogrammas laikposmā pētniecības darbības risināsies šādās jomās:

• Uz kosmosu balstīti lietojumi Eiropas sabiedrības rīcībā (satelīta novērošanas 
sistēmu un GMES pakalpojumu izveide vides pārvaldībai, drošības, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un meteoroloģijas, civilās aizsardzības un riska 
pārvaldībai).

• Kosmosa pētīšana (atbalsts sadarbības iniciatīvām starp ESA vai valsts kosmosa 
aģentūrām, kosmosa teleskopu pilnveidošanas centienu koordinēšana).

• Pētniecības un tehnoloģiju pilnveidošana kosmosa pētniecības pamatu 
nostiprināšanai (atbalsts pētniecībā ilgtermiņa vajadzībām, piemēram, kosmiskais 
transports, biomedicīna, zinātne par dzīvību un eksaktās dabaszinātnes kosmosā).

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Kosmoss ir izaugsmei stratēģiska rūpniecības nozare, un tās izmantošana liek pamatus
ekonomiskajai darbībai un valsts dienestiem. Eiropas uzņēmumi, kuru lielākā daļa ir MVU, ir
galvenie pasaules komerciālā tirgus dalībnieki satelītu ražošanā, palaišanas kosmosā jomā,
satelītu darbībā un finanšu plūsmas uz meitas uzņēmumiem pakalpojumu sniedzēji. Lai
saglabātu savu vietu konkurējošajā nozarē, nepieciešami jauni pētījumi un tehnoloģijas, un
Septītajā pamatprogrammās piedāvātais atbalsts sola radīt šādas iespējas.
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DROŠĪBA
Budžets: 1.3 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Eiropas drošība ir priekšnoteikums labklājībai un brīvībai. Jārisina visaptverošas drošības
stratēģijas nepieciešamība, ietverot gan civilos, gan aizsardzības drošības pasākumus.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Mums jāiegulda zināšanās un tālākā tehnoloģiju attīstībā, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus no
tādiem draudiem kā terorisms, dabas katastrofas un noziedzība, vienlaicīgi ievērojot cilvēka
privātumu un aizsargājot pamattiesības. 

Septītās pamatprogrammas laikposmā ES finansēts pētījums skars tēmas, kas saistītas ar civilo
drošību (pretterorisms un krīžu pārvaldība) un dos ieguldījumu virknē Kopienas politiku,
piemēram, kas attiecas uz transportu, mobilitāti, civilo aizsardzību, enerģētiku, vidi un veselību.
Sadarbojoties un koordinējot centienus Eiropas mērogā, ES var labāk izprast riskus un reaģēt uz
tiem pastāvīgi mainīgajā pasaulē.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Paredzams, ka ar drošību saistītā pētniecība radīs jaunas zināšanas un veicinās jauno
tehnoloģiju pielietošanu civilās drošības jomā.
Septītās pamatprogrammas laikposmā pētniecība risinās šādas jomas:

• Iedzīvotāju drošība (tehnoloģiskie risinājumi civilajai aizsardzībai, bioloģiskajai 
drošībai, aizsardzībai pret noziedzību un terorismu).

• Infrastruktūru un komunālo pakalpojumu drošība (infrastruktūru pārbaude un 
aizsardzība tādās jomās kā IKT, transports, enerģētika un pakalpojumi finanšu un 
administratīvā jomā).

• Ar izlūkošanu saistīta uzraudzība un robežu drošība (tehnoloģijas, iekārtas, 
instrumenti un metodes Eiropas robežas, piemēram, sauszemes un piekrastes 
robežas, aizsardzības kontrolei).

• Drošības un drošuma atjaunošana krīzes gadījumā (tehnoloģijas un komunikācija, 
koordinācija civilo, humanitāro un glābšanas uzdevumu atbalstā).

• Drošības sistēmu integrācija, savstarpējā savienojamība un savstarpējā 
izmantojamība (informācijas par civilo drošību vākšana, konfidencialitātes aizsardzība 
un darījumu izsekojamība).

• Drošība un sabiedrība (drošības risinājumu apstiprināšana, drošības politiskie un 
kultūras aspekti, ētika un vērtības, sociālā vide un drošības izpratne).

• Drošības pētniecības koordinācija un strukturēšana (Eiropas un starptautiskās 
drošības pētniecības centienu koordinēšana civilajā, drošības un aizsardzības 
pētniecības jomā).

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Drošības pētniecība stiprinās Eiropas drošības nozari, veicinot civilās drošības risinājumu
uzturētāju un lietotāju sadarbību. Tā sekmēs arī intelektuālo un tehnoloģisko prasmju apmaiņu
Eiropā, aktīvi iesaistot MVU.



www.ec.europa.eu/research

Lai spožās idejas strādā
Eiropas labā!

‘Idejas ’
Septītajā pamatprogrammā 

Idejas 
Budžets: 7.4 miljardi EUR

Programma “Idejas” ietver tos pasākumus, kas jāīsteno Eiropas Pētniecības padomei (EPP).
Paredzams, ka EPP jāpiešķir diezgan liela autonomijas pakāpe, lai attīstītu augsta līmeņa progresīvo
pētniecību Eiropas līmenī, balstoties uz izcilību Eiropā un palielinot tās redzamību starptautiskajā
līmenī. 

Šī programma veicinās Eiropas pētniecības progresīvo zināšanu dinamisku raksturu, radošumu un
izcilību. 
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IDEJAS – Eiropas Pētniecības padome
(EPP)
Budžets: 7.4 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Programma “Idejas”, ko īsteno Eiropas Pētniecības padome (EPP), palielinās Eiropas
konkurētspēju, palīdzot piesaistīt un saglabāt talantīgākos zinātniekus, atbalstot riskantus un
ļoti nozīmīgus pētījumus un veicinot pasaules klases zinātniskos pētījumus jaunās, ātri
attīstošās jomās.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Valstis ar labāk attīstītu pētniecības jomu var nodrošināt saviem iedzīvotājiem labāku dzīves
kvalitāti, saglabājot savu ekonomisko stāvokli un uzlabojot to globālo konkurētspēju. 
Septītās pamatprogrammas laikā programma “Idejas” finansēs ES progresīvo pētniecību.
Programmas “Idejas” koncepcija nosaka, ka labākie zinātnieki iegūst labāku pozīciju, lai rastu
jaunas iespējas un virzienus progresīvajās zināšanās. Iegūtais rezultāts atgriezīsies sabiedrībā
un radīs ceļu uz ražošanas nozarēm un tirgiem un tiks pārveidots plašākos sociālajos
jaunievedumos nākotnē.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

EPP kā Eiropas finanšu organizācija, kas paredzēta, lai atbalstītu labākās zinātnes nozares un
speciālās stipendijas visās pētniecības jomās atklātā un tiešā konkurencē, būs unikālā pozīcijā.
Paredzams, ka tā vairos Eiropas dinamismu, piesaistot vadošos zinātniekus gan no Eiropas, gan
trešām valstīm, kā arī investīcijas rūpniecībā.
Būs pieejamas divu veidu EPP dotācijas, kas darbojas visās pētniecības jomās uz augšupējas
bāzes bez iepriekšnoteiktām prioritātēm:

• EPP neatkarīgā pētnieka pamata stipendijas (EPP pamata stipendijas). To mērķis ir 
sniegt atbalstu izciliem zinātniekiem viņu neatkarīgā profesionālā darbībā. Viņi 
strādā ES vai pārceļas uz to vai tās sadarbības valstīm un dibina savu pirmo 
pētniecības grupu vai programmu neatkarīgi no savas tautības. 

• EPP pētnieka progresīvās stipendijas (EPP progresīvās stipendijas). To mērķis ir 
atbalstīt izcilus progresīvās pētniecības projektus, vadot izveidotās pētniecības 
grupas ES dalībvalstīs un sabiedrotajās valstīs neatkarīgi no to tautības.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Projektus finansēs, pamatojoties uz privātajā vai valsts sektorā nodarbināto pētnieku
ieteiktajiem priekšlikumiem viņu izvēlētās jomās, un izvērtēs, veicot salīdzinošu vērtējumu,
ņemot vērā tikai un vienīgi izcilības kritēriju.  

Progresīvā pētniecība ir galvenais labklājības un sociālā progresa virzītājs, jo tas piedāvā jaunas
iespējas zinātnes un tehnoloģiju attīstībā un ļauj radīt jaunas zināšanas, kuru rezultātā veidojas
jaunas izmantošanas iespējas un tirgi.
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Izvēlēsities zinātnieka
karjeru Eiropā?

Cilvēki
Budžets: 4.7 miljardi EUR

Programma “Cilvēki” piedāvā indivīdiem pievērsties pētnieka profesijai.  Jāveicina Eiropas zinātnieku
palikšana Eiropā, kā arī jāpiesaista Eiropai labākos zinātniekus no visas pasaules, veidojot labākajiem
pētniekiem pievilcīgi izcilu Eiropas pētniecības vidi un infrastruktūras. Izmantojot pozitīvo pieredzi,
kas gūta, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības, programmas „Cilvēki” ietvaros personas
jāmudina pievērsties pētnieka profesijai; jāstrukturē mācību piedāvājums un izvēles iespējas
pētniecības jomā, kā arī jāatbalsta mobilitāte vienā sektorā. Pētnieku mobilitāte ir ne tikai pētnieku
profesionālās izaugsmes pamats, bet arī būtisks faktors zināšanu apmaiņai un nodošanai starp
valstīm un sektoriem.  

‘Cilvēki’
Septītajā pamatprogrammā



CILVĒKI: pētnieku izglītība un profesionālā
izaugsme (2007. līdz 2013. gads)
Budžets: 4.7 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju labklājību un palielinātu ekonomisko izaugsmi, mums ļoti
vajadzīgi izglītoti un kvalificēti pētnieki. .

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Lai konkurētu globālā mērogā, mums nepieciešams, lai vairāk cilvēku izraudzītos pētnieka
profesiju, pēc tam nodrošinot tiem pamatu ieiešanai atvērtā daba tirgū. Tādēļ Eiropa jāpārveido
pievilcīgā kontinentā, kas atbalsta jaunievedumus, zināšanu radīšanu un veicina pētniekus
palikt tajā.

Septītās pamatprogrammas laikā virkne ES pētniecības finansētu pasākumu atbalstīs augsti
kvalificētu zinātnieku nepārtrauktu izglītību, pētniecību un mobilitāti Eiropā un citur pasaulē.
Īstenojot iepriekšminētos mērķus, mēs veicināsim izcilības centru izplatību ES un to ieguldījumu
jaunās pētniecības un tehnoloģiju jomās.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Izmantojot pozitīvo pieredzi, kas gūta, īstenojot Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības saskaņā
ar iepriekšējām pamatprogrammām, programma „Cilvēki” uzlabos cilvēkresursu potenciālu
Eiropas pētniecībā un attīstībā, aptverot visus pētnieka profesijas posmus no sagatavošanas
mācībām līdz mūžizglītībai un profesionālai pilnveidei.  

Septītajā pamatprogrammā ir plānotas šādas darbības:
• Izmantojot Marijas Kirī vārdā nosaukto sadarbības tīklu, tiks piedāvāta sākotnēja 

zinātnieku sagatavošana, kas uzlabos viņu pētnieka prasmes un palīdzēs tiem 
pievienoties izveidotajām pētnieku grupām. Paralēli papildu mācības veicinās viņu 
profesionālo pilnveidošanos kā valsts, tā privātā sektorā.

• Mūžizglītība un profesionāla pilnveidošanās, izmantojot individuālas zinātnisko 
darbinieku stipendijas un līdzfinansējuma programmas starptautiskā, valsts un 
reģionālā līmenī. Tas piedāvā pieredzējušiem pētniekiem iespēju apgūt jaunas 
prasmes, uzlabot savu mobilitāti un atkalpievienošanos pētniecībai.

• Starptautiskā dimensija īstenojama, piesaistot zinātniekus no valstīm ārpus Eiropas 
un izmantojot stipendijas ārvalstu zinātniekiem Eiropā, lai vairotu talantīgo pētnieku 
skaitu Eiropā un sekmētu savstarpēji izdevīgu sadarbību pētniecībā ar pētniekiem 
ārpus Eiropas. Darbība ietvers arī pasākumus, lai līdzsvarotu „smadzeņu aizplūšanu” 
un veidotu ārvalstīs strādājošo Eiropas pētnieku sadarbības tīklus.

• Īpašas darbības tiks īstenotas, lai atbalstītu patiesa Eiropas darba tirgus izveidošanu 
pētniekiem, piemēram, mobilitātes šķēršļu novēršana un to profesionālās izaugsmes 
veicināšana. Valsts iestādēm tiks piedāvāti veicinoši pasākumi, lai sekmētu to 
pētnieku mobilitāti, kvalitāti un raksturojumu, kā arī līdzekļus, lai uzlabotu 
sabiedrības informētību par Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām un to mērķiem.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Rūpniecības un MVU līdzdalība ir paredzēta visās Marijas Kirī nosauktajās darbībās. Rūpniecības
līdzdalību spēcīgi atbalstīs darbības, kas vērstas uz pētnieku pamata sagatavošanu. Paralēls
darbības mērķis būs veidot ilgtermiņa sadarbību starp akadēmiskajām organizācijām,
rūpniecību un MVU. Tā nolūks ir veicināt sektoru savstarpēju mobilitāti un palielināt zināšanu
apmaiņu kopīgā pētniecības sadarbībā. Pieredzējušu pētnieku pieņemšana darbā sadarbības
organizācijās tiks sekmēta, iesaistot partnerībā, nosūtot personālu darbā citā nozarē, kā arī
organizējot pasākumus.
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Labākās iespējas
labākajiem zinātniekiem 

‘Iespējas’
Septītajā pamatprogrammā 

Iespējas 
Budžets: 4.2 miljardi EUR

Programmas „Iespējas” mērķis ir optimizēt pētniecības infrastruktūru izmantošanu un attīstību,
vienlaikus stiprinot MVU inovāciju iespējas izmantot pētniecības sasniegumus. Programma ir
paredzēta reģionālo pētniecības kopu atbalstam, vienlaikus pilnībā izmantojot pētniecības
potenciālu ES konverģences reģionos un attālākajos reģionos. Atbalsts jāsniedz horizontālajai
darbībai un pasākumiem starptautiskas sadarbības atbalstam. Turklāt, izmantojot programmas
„Iespējas” iniciatīvas, jātuvina Eiropas sabiedrība un zinātne.  

Programma „Iespējas” darbosies septiņās plašās jomās: 
• Pētniecības infrastruktūra;
• Pētniecība MVU vajadzībām;
• Zināšanu un atbalsta reģioni reģionālajām pētniecības kopām;
• Konverģences reģionu pētniecības potenciāls;
• Zinātne sabiedrībā;
• Atbalsts pētniecības politikas saskaņotai attīstībai;
• Starptautiskā sadarbība. 



PĒTNIECĪBAS INFRATRUKTŪRAS
Budžets: 1.8 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

Pētniecības infrastruktūras ieņem aizvien nozīmīgāku vietu zinātnes atziņu un tehnoloģijas
attīstībā un to izmantošanā. Šīm infrastruktūrām ir jāizveido plašs specializētu zināšanu spektrs,
un tās jāizmanto plašām zinātnieku un viņu pakalpojumus izmantojošām rūpniecības aprindām
Eiropas mērogā.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Daži pētniecības infrastruktūras piemēri ir starojuma avoti, datu bankas genomikā un datu
bankas sociālajās zinātnēs, observatorijas vides un kosmosa zinātnē, attēlveidošanas sistēmas,
sterilas telpas jaunu materiālu vai nanoelektronikas izstrādei, skaitļošanas un komunikāciju
elektronikas infrastruktūras un teleskopi. Šīs iekārtas, resursi vai pakalpojumi spēj apvienot
cilvēkus un dot ieguldījumu valsts, reģionālajā un Eiropas ekonomiskajā attīstībā, veicinot to.
Tādēļ tas ir svarīgas pētniecībā, izglītībā un jauninājumos. 

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Lai attīstītu progresīvās pētniecības tehnoloģijas, vajadzīga plaša pieredze. Tai pašā laikā jābūt
spējai izveidot bagātīgu pētniecības vidi un piesaistīt zinātniekus no dažādām valstīm,
reģioniem un nozarēm. Ieguvumu no pētniecības infrastruktūrām gūst tūkstošiem zinātnieku
un studentu no Eiropas un ārvalstu universitātēm, zinātniski pētnieciskajiem institūtiem vai
nozarēm. 
Pētniecības infrastruktūras var uzskatīt par izcilības centriem pētniecības un mācību nolūkā, kā
arī par valsts un privātā sektora sadarbības pētniecības jomā veicinātājām. Ieguvums no
starpdisciplinārās un institucionālās sadarbības ir dažādu valstu, nozaru un darbavietu
zinātnieku sadarbība. Tā kā darbība šajā jomā spēj paplašināt zinātnes robežas, tas veicina
jauniešu interesi un motivē viņus uzsākt zinātnieka profesiju.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Rūpniecība izmanto pētniecības iekārtas sadarbībā ar zinātniekiem. To izveide un uzturēšana
veido nozīmīgu piedāvājuma un pieprasījuma iedarbību. Šādas jauninājumu iespējas ir
redzamas pētnieku valsts un privātā sektora mobilitātē un jaunajās tehnoloģijās, kas tiek
izmantotas, veidojot pasaules līmeņa pētniecības būves, vai blakusproduktos un/vai jaunajos
uzņēmumos. Pētniecības infrastruktūras nepārprotami veicina rūpniecības ietekmi, un tām ir
liela nozīme zinātnes un rūpniecības mijiedarbības veidošanā. 

Tām ir arī sociālekonomiska ietekme, piemēram, vietās, kur izvietotas Eiropas pētniecības
infrastruktūras, bieži rodamas arī saistīto nozaru “tehnoloģiskās kopas” vai tā sauktie
tehnoloģiskie parki. Šādi stratēģiskie centri zināšanu nodošanai piedāvā gan labākas iespējas
starpdisciplināriem pētniecības kontaktiem, gan lielāku augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaisti.
Tā rezultātā dažādi reģioni bieži konkurē, lai piesaistītu jaunas iekārtas, un tā var būt arī iespēja
palielināt valsts un privātā sektora sadarbību pētniecības pasākumu finansēšanā.

Septītā pamatprogramma – rītdienas atbildes aizsākas šodien - 21



Septītā pamatprogramma – rītdienas atbildes aizsākas šodien - 22

MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI (MVU)
Budžets: 1.3 miljardi EUR (2007. līdz 2013. gads)

MVU veido lielu daļu Eiropas ekonomikas un rūpniecības. Eiropas Savienības 23 miljoni MVU
veido 99,9 % no visiem uzņēmumiem, un dažos sektoros, piemēram, tekstilrūpniecībā, to
ieguldījums ir līdz 80 %. 

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Eiropas MVU ir nozīmīgs izaugsmes, nodarbinātības, uzņēmējdarbības prasmju, jaunievedumu
un ekonomiskās un sociālās kohēzijas avots. Tādēļ svarīgi izmantot potenciālu ar pētniecības un
tehnoloģisko jaunievedumu palīdzību, kas ilgākā laikposmā sekmēs to izdzīvošanu un
uzplaukumu. To ciešākas saites ar pētniecības aprindām dos papildu vērtību Eiropas
ekonomikai, veicinās izaugsmi un piedāvās lielākas nodarbinātības iespējas.
Septītā pamatprogramma piedāvā pasākumus, lai palielinātu MVU līdzdalību pētniecībā, un
tajā ir ietverti līdzekļi, kas veicinās to piekļuvi pētniecības rezultātiem. Citi MVU ieguvumi no
līdzdalības Septītajā pamatprogrammā ir augstākas finansējuma likmes, plašāka finansējuma
shēmu izvēle, jaunu zināšanu ieguve un lielāks jaunu produktu un pakalpojumu potenciāls.  

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Septītās pamatprogrammas ietvaros MVU var stiprināt savu vispārējo pozīciju, izmantojot
savstarpējos sakarus un veidojot attiecības ar starptautiskajiem sadarbības partneriem,
piekļūstot pētniecības izcilības centriem un izmantojot pētniecības un jaunievedumu attīstību.

Darbības atbalsts tiks nodrošināts visā zinātnes un tehnoloģijas jomā, izmantojot augšupēju
pieeju. Tiks īstenoti īpaši līdzekļi:

(i) pētniecība MVU labā: lai atbalstītu novatorisku MVU mazās grupas kopīgu vai 
papildu tehnoloģisko problēmu risināšanā;

(ii)pētniecība MVU apvienību labā: lai atbalstītu MVU apvienības un MVU grupas, 
izstrādājot risinājumus problēmām, kas noteiktās jomās ir kopīgas daudziem MVU. 

Šie divi līdzekļi galvenokārt paredzēti plašai MVU kopai, kam ir novatorisks potenciāls, bet
ierobežotas pētniecības iespējas. Lai palielinātu MVU līdzdalību un to ieguvumu, tiks pilnveidots
līdzekļu ārējo avotu raksturs. 

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Septītās pamatprogrammas ietvaros MVU tiks aktīvi atbalstīti, lai piedalītos visās pētniecības
darbībās, jo īpaši tajās, kas iekļautas programmas „Sadarbība” tēmās. MVU iesaistīšana Kopīgo
tehnoloģiju iniciatīvās (KTI) tiks atbalstīta vienmēr, kad šāda darbība būs uzskatāma par
atbilstīgu.

Septītās pamatprogrammas galvenā iezīme ir piedāvātā noteikumu un procedūru vienkāršošana.
Plānotie pasākumi aptvers visu finansējuma ciklu, tostarp dažādus finansējuma shēmas
elementus, administratīvus un finanšu noteikumus, procedūras, dokumentu pabeigtību un
lietotājdraudzīgumu. 



ZINĀŠANU REĢIONI
Budžets: 126 miljoni (2007. līdz 2013. gads)

Reģioni ES pētniecības un attīstības ainā ieņem aizvien nozīmīgāku vietu. Vietējie resursi aktīvi
piedalās zinātniskos izmēģinājumos un jauninājumos sabiedrības labā.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Šajā jomā veiktās darbības ļaus Eiropas reģioniem stiprināt to iespējas veikt ieguldījumus
pētniecībā un īstenot pētniecības pasākumus. Tas būs gan reģionu vietējs ieguvums, gan arī
veids, kā maksimāli palielināt to iespējas sekmīgi iesaistīties Eiropas pētniecības projektos.
Attīstītas pētniecības iespējas veicinās arī papildu darbavietu veidošanos reģionos. 

Reģionālā līmeņa pētniecības politikas un pasākumu pamatā bieži ir “kopu”
veidošanās, kas apvieno valsts un privātus dalībniekus. Izmēģinājuma darbība „Zināšanu
reģiona” jomā parādīja šīs jaunās attīstības dinamiku un vajadzību atbalstīt un sekmēt šādu
reģionālu struktūru izveidi.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Atbalsts starpvalstu reģionālajam tīklam un pētnieciskās darbības kopām palīdzēs maksimāli
palielināt reģionālo potenciālu, veidojot dinamisku vidi, kas var piesaistīt vai paturēt labākos
zinātniekus. Šīs kopas apvienos universitātes, pētniecības centrus, uzņēmumus un reģionālās
iestādes, padomes un attīstības aģentūras.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Rūpniecība kopumā un MVU jo īpaši ir svarīgi sadarbības partneri ES pētniecības projektos.
Atbalsta reģioni, palielinot savas investīciju pētniecībā un attīstībā iespējas palīdzēs uzlabot
konkurētspējas un zināšanu uzkrāšanas spēju.  

Tiks veicināta Kopienas reģionālās politikas, kā arī valstu un nozīmīgāko reģionālo programmu
saskaņošana, jo īpaši attiecībā uz konverģences un attālākajiem reģioniem.

Ar pasākumu „Zināšanu reģioni” tiks veicināta pārrobežu reģionālā sadarbība pētniecībā
neatkarīgi no tā, vai uz šiem reģioniem attiecas konverģences vai reģionālās konkurētspējas
mērķis.

Septītā pamatprogramma – rītdienas atbildes aizsākas šodien - 23



Septītā pamatprogramma – rītdienas atbildes aizsākas šodien - 24

PĒTNIECĪBAS POTENCIĀLS
KONVERĢENCES REĢIONOS
Budžets: 370 miljoni (2007. līdz 2013. gads)

Eiropai jāizmanto tās zinātniskais potenciāls, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos, kas atrodas tālu
no Eiropas pētniecības un rūpniecības attīstības centriem. Iekļautības stratēģija potenciāli var
dot ieguldījumu sabiedrībai, kā arī zinātniekiem un pētniecības nozarei vietējā līmenī un Eiropas
pētniecības telpā.  

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Izmantojot citos Eiropas reģionos pieejamās zināšanas un pieredzi, šīs darbības mērķis ir
pilnveidot pētniecības potenciālu, kur tas nepieciešams, sniedzot atbalstu investīciju,
personāla, sadarbības tīklu vai padomu formā. 

Centieni ir vērsti uz zinātniekiem un iestādēm šajos reģionos valsts vai privātā sektorā.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Pētniecības aprindas konverģences un attālākajos reģionos saņems šādu atbalstu:
• Zinātniskā personāla starpvalstu apmaiņa starp izvēlētām konverģences reģionu 

organizācijām un vienu vai vairākām partnerorganizācijām, atbalsts izraudzītiem 
esošas vai potenciālas izcilības centriem, lai pieņemtu darbā pieredzējušus pētniekus 
no citām ES dalībvalstīm.  

• Pētniecības aprīkojuma iegāde un izveide, kā arī materiālās vides attīstība, kas ļauj 
izmantot izraudzītajos konverģences reģionu izcilības centros pieejamo esošo vai 
potenciālo intelektuālo potenciālu.

• Darbsemināru un konferenču organizēšana, lai atvieglotu zināšanu tālāknodošanu, 
veicināšanas pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir izplatīt un nodot pētījumu 
rezultātus citās valstīs un starptautiskos tirgos.

• „Vērtēšanas mehānismi”, ar kuru palīdzību jebkurš konverģences reģionu 
pētniecības centrs var iegūt neatkarīgu starptautisku eksperta vērtējumu par 
attiecīgā centra pētījumu vispārējo kvalitātes un infrastruktūras līmeni.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Lai paplašinātajā Eiropas Savienībā pilnībā īstenotu Eiropas pētniecības telpu, jāpiedalās visiem
reģioniem un jāatbalsta visi reģioni, ja tas nepieciešams. Šī stratēģija ir tiešs ieguvums MVU un
rūpniecības uzņēmumiem konverģences reģionos.

Tiks veicināta spēcīga centienu saskaņotība ar ES Kopienas reģionālo politiku. Ar šajā sadaļā
atbalstīto darbību palīdzību tiks identificētas tās vajadzības un iespējas vairot pētniecības
veiktspēju topošajos un jau esošajos konverģences reģionu izcilības centros, kuras var finansēt
ar struktūrfondu un kohēzijas fondu starpniecību.

Centīsies panākt arī saskaņotību ar Konkurētspējas un jauninājumu programmu, lai sadarbībā
ar rūpniecību sekmētu pētniecības un attīstības reģionālo komercializāciju.



ZINĀTNE SABIEDRĪBĀ
Budžets: 280 miljoni (2007. līdz 2013. gads)

“Zinātnes sabiedrībā” mērķis ir palīdzēt pārvarēt plaisu starp zinātnes profesionāļiem un
sabiedrības daļu, kam nav oficiālas zinātniskās izglītības, un veicināt interesi par zinātnisku
kultūru kopumā. Tādēļ dažu iniciatīvu mērķis ir rosināt jauniešu interesi par zinātni un atbalstīt
zinātnisko izglītību visos līmeņos. 

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Lai gan zinātnei un tehnoloģijai ir pieaugoša ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi, var izrādīties, ka
tā ir izslēgta no lielas sabiedrības daļas un politisko lēmumu pieņēmēju ikdienas. Diskutējami
jautājumi saistībā ar jaunajām tehnoloģijām sabiedrībā jārisina ar pamatotu debašu
starpniecību, kuru rezultātā tiek veikta pārdomāta izvēle un pieņemti pārdomāti lēmumi. Tādēļ
vēl viens svarīgs jautājums ir sabiedrības dialoga par pētniecības politiku veicināšana, sekmējot
pilsoniskās sabiedrības organizācijas vairāk iesaistīties pētniecībā, debates par vērtībām un to
apmaiņas veicināšanu, vienlīdzīgas iespējas un sabiedrības dialogu.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

“Zinātnes sabiedrībā” jomā aizsāktā iniciatīva sniegs atbalstu tādos jautājumos kā Eiropas
zinātnes sistēmas stiprināšana un pilnveide. Tas ietver “pašregulāciju” un politikas par
universitāšu lomu izstrādi. Tiks atbalstīta pētniecība, kas tiek veikta universitātēs, un to
iesaistīšanās globalizācijas problēmu risināšanā.

Plānota dzimuma jautājumu pētniecības turpināšana un tālāka paplašināšana, ietverot dzimtes
jautājuma integrēšanu visās pētniecības jomās.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta komunikācijas starp zinātnieku aprindām un plašāko politikas
veidotāju auditoriju, plašsaziņas līdzekļiem un plašu sabiedrību. To daļēji varētu panākt,
palīdzot ciešāk sadarboties zinātniekiem un plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem.

Papildu pūliņi tiks veltīti, lai noteiktu orientierus ētiski pamatotiem pētniecības izmēģinājumiem
saistībā ar pamattiesībām. Tiks īstenotas iniciatīvas, lai uzlabotu Eiropas pētniecības un
jauninājumu sistēmu

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Veicinot jauniešus uzsākt zinātnes studijas, rūpniecības darbinieku vajadzības var tikt labāk
atbalstītas ilgākā laikposmā. Tiks veicināta sieviešu iesaistīšanās zinātnes karjerā, vienlaikus
uzlabojot to profesionālā un zinātniskā talanta izmantošanu.

Tiks atbalstītas pētniecības darbību ētiskās struktūras, apvienojot ar atvērtu diskusiju kultūru
par pētniecību un tās vietu sabiedrībā, lai veicinātu iedzīvotāju uzticību rūpnieciskās pētniecības
pasākumiem.
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ATBALSTS PĒTNIECĪBAS POLITIKAS
SASKAŅOTAI ATTĪSTĪBAI
Budžets: 70 miljoni (2007-2013)

Eiropā jāuzlabo pētniecības politikas saskaņotība reģionālā, valstu un Eiropas līmenī un
jāpalielina tās potenciāls zināšanu radīšanā un izmantošanā, lai uzlabotu savu konkurētspēju
un nodrošinātu risinājumus dažām problēmām, ar kurām mūsdienās nākas sastapties.

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Valsts kapitālieguldījums pētniecībā kļūs rentablāks, nodrošinot labāku pētniecības politikas
uzraudzību un koordināciju visas Eiropas mērogā. Paredzams, ka labāka politisko lēmumu
pieņēmēju sadarbība valsts, reģionālā un Eiropas līmenī veicinās labākās prakses noteikšanu un
labāku politikas attīstību. Tas varētu uzlabot apstākļus pētniecības veikšanai un galu galā
uzlabot Eiropas potenciālu darbavietu radīšanai un izaugsmei. Tas nodrošinās arī labāku valsts
izdevumu ietekmes novērtējumu, pētot privātā ieguldījuma un konkurētspējas finanšu līdzsvaru.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Pasākumi galvenokārt ir paredzēti politisko lēmumu pieņēmējiem, bet galu galā tie uzlabos
apstākļus pētniecības veikšanai. Viens konkrēts pasākums paredzēts, lai attīstītu Eiropas
stratēģiju cilvēku resursiem un mobilitātei pētniecībā, izmantojot vairākas reģionālas, valsts un
Kopienas mēroga politikas iniciatīvas, piemēram, programmu finansēšana, tiesību akti,
ieteikumi un pamatnostādnes. Šo iniciatīvu kopīgais mērķis ir stimulēt pētniekus palikt Eiropā
un piesaistīt gudrākos prātus no visas pasaules.

Septīto pamatprogrammu atbalstīs šādi pasākumi:

• Valsts finansētas pētniecības politikas un rūpniecisko stratēģiju uzraudzība, analīze 
un ietekmes novērtējums. Rādītāju izstrāde sniegs informāciju un liecību politikas 
starpvalstu koordinācijas izveidē, ieviešanā un novērtēšanā.

• Brīvprātīgas pētniecības politikas koordinācijas stiprināšana divējādā veidā: 
pirmkārt, veicot darbības, ar ko atbalsta atvērtās koordinācijas metodes (AKM) 
ieviešanu, un, otrkārt, ieviešot augšupējas valsts vai reģionāla līmeņa starpvalstu 
sadarbības iniciatīvas jautājumos, kas skar kopīgas intereses.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pieaugums, lai līdz 2010. gadam sasniegtu 3 % no ES IKP,
divas trešdaļas no šā apjoma nodrošinot no privātiem avotiem, un to efektivitātes uzlabošana
ir Lisabonas stratēģijas galvenā prioritāte izaugsmei un darbavietu radīšanai.   
Tādēļ ir svarīgi stiprināt valsts atbalstu pētniecībā un tā finanšu līdzsvara ietekmi uz privātā
sektora ieguldījumiem. Turklāt vispiemērotāko līdzekļu pētniecības atbalstam noteikšana un
investīciju MVU, īpaši tajos, kuriem piemīt augsts izaugsmes potenciāls, attīstība veicinās
virzību uz lielākiem ieguldījumiem pētniecībā.



Septītā pamatprogramma – rītdienas atbildes aizsākas šodien - 27

STARPTAUTISKA SADARBĪBA
Budžets: 185 miljoni (2007. līdz 2013. gads)

ES pētniecības programmās visā pasaulē iesaistītas vairāk nekā 100 valstis. Šī darbība turpinās
Septītās pamatprogrammas programmā “Sadarbība”, kas aptver starptautiskās sadarbības
pasākumus katrā tematiskajā jomā un vairākās tēmās vienlaikus. Tās īstenos, nodrošinot
koordināciju ar darbībām Septītās pamatprogrammas programmās „Sadarbība”, „Cilvēki” un
„Iespējas”.  

Kāds ir iedzīvotāju ieguvums:

Starptautiskie pētījumi un attīstība būs ieguldījums globālā sabiedriskā labuma radīšanā un
palīdzēs novērst plaisu starp dažādām pasaules valstīm. Šobrīd jau izveidots nozīmīgs
zinātnisko zināšanu kopums, kas spēj ievērojami uzlabot jaunattīstības valstīs dzīvojošo
iedzīvotāju dzīves līmeni. Kur iespējams, pamatprogramma sekmēs arī tūkstošgades attīstības
mērķu sasniegšanu līdz 2010. gadam.

Kāds ir pētnieku ieguvums:

Trešo valstu zinātnieku un pētniecības iestāžu pastiprināta līdzdalība tematiskajās jomās,
piemērojot drošības jomas pasākumiem vajadzīgos ierobežojumus sakarā ar konfidencialitātes
aspektu. Tās saņems nozīmīgu atbalstu, lai izmantotu šo iespēju – gan kopīgā pētniecības
darbā, gan stipendiju veidā. 

Īpaši sadarbības pasākumi katrā tematiskajā jomā, kas paredzēti trešām valstīm gadījumā, kad
pastāv abpusēja interese par sadarbību konkrētos jautājumos, pamatojoties uz šo valstu
zinātnisko un tehnisko līmeni un vajadzībām. Šīs darbības ir cieši saistītas ar divpusējiem
sadarbības nolīgumiem vai daudzpusējiem dialogiem starp ES un šīm valstīm vai valstu grupām,
un tās kalpos kā īpaši instrumenti sadarbības īstenošanai starp ES un minētajām valstīm.
Konkrēti šādas darbības ir: 

• darbības, kuru mērķis ir stiprināt kandidātvalstu un kaimiņvalstu pētniecības 
iespējas;

• sadarbības pasākumi, kas ir vērsti uz jaunattīstības valstīm un jaunajām valstīm, 
galveno uzmanību pievēršot to īpašām vajadzībām tādās jomās kā veselība, 
lauksaimniecība, zivsaimniecība un vide, un ko īsteno finansiālos apstākļos, kuri ir 
piemēroti minēto valstu iespējām.

Kāds ir rūpniecības un MVU ieguvums:

Starptautiskā sadarbība Septītās pamatprogrammas ietvaros veicinās tālāku ES integrēšanos
pasaules kopienā un tādējādi sekmēs pētniecību un tehnoloģijas valstīs, kas attīsta savu
zinātnes bāzi.  Tas gan veicinās Eiropas pētniecības papildināšanu ar citur pasaulē gūtām
zināšanām, gan arī sekmēs informācijas un kompetences uzkrāšanu zinātnes un tehnoloģijas
jomās jaunattīstības valstīs.
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Euratom
Septītajā pamatprogrammā 

Nodrošinot rītdienas
ener�ijas vajadzības

Euratom
Budžets: 2.7 miljardi EUR

Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom) pieņem atsevišķu pamatprogrammu kodolpētniecības
un mācību pasākumiem. Sākotnējais piecu gadu laikposms var tikt pagarināts līdz pilniem septiņiem
gadiem no 2007. līdz 2013. gadam.



EURATOM  
Budžets: 2.7 miljardi EUR (2007 - 2011)

Pamatprogramma kodolpētniecības un mācību pasākumiem ietvers Kopienas pētniecības,
tehnoloģiju attīstības, starptautiskas sadarbības, tehniskās informācijas izplatīšanas un
ekspluatācijas pasākumus, kā arī mācības. 

Plānotas divas specifiskas programmas:

• Pētniecība kodolsintēzes jomā, lai izstrādātu droša, ilgtspējīga, videi nekaitīga un ekonomiski
stabila enerģijas avota tehnoloģiju. Pasākumi ietvers ITER (kā starptautiskas pētniecības
infrastruktūras) realizēšanu, ITER darbības pētniecību un attīstību, tehnoloģiskus pasākumus
DEMO sagatavošanai, starptautiskas kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas (IFMIF)
sagatavošanu. 

Plānoti arī pētniecības un attīstības pasākumi ilgākam laikposmam, kā arī cilvēkresursu,
izglītības un mācību iniciatīvas.

Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju, lai īpaši veicinātu kodoldalīšanās un citu
rūpniecībā un medicīnā iespējamu radiācijas izmantojumu veidu drošumu, resursu efektīvu
izmantošanu un rentabilitāti. Pasākumi ietvers šādas jomas:

- radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana;
- reaktoru sistēmas;
- aizsardzība pret radiāciju;
- infrastruktūras;
- cilvēkresursi, mobilitāte un mācības.

• Otrā programma ietvers: 
Kopīgā pētniecības centra (KPC) pasākumus kodolenerģijas jomā, tostarp:

- kodolatkritumu apsaimniekošana un ietekme uz vidi;
- kodoldrošums;
- kodoldrošība.

Budžets (laikam no 2007. līdz 2011. gadam)
Pētniecība kodolsintēzes jomā*  1947 milj. EUR
Kodoldalīšanās un aizsardzība pret radiāciju 287 milj. EUR
Kopīgā pētniecības centra pasākumi kodolenerģijas jomā 517 milj. EUR

*Ne mazāk kā 900 miljonu euro no kodolsintēzes pētniecībai atvēlētās summas paredzēs ar ITER
būvniecību nesaistītiem pasākumiem.
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Vairāk informācijas
par Eiropas pētniecību…

RTD info 
(PTA informācija) 

Žurnāls, kas veltīts pētniecībai Eiropā un ko
Pētniecības ģenerāldirektorāts izdod reizi

divos mēnešos .

www.ec.europa.eu/research/rtdinfo

Turning the age pyramid on its head

When are you old'? Nowadays, this is becoming at an increasingly advanced age. The 

terminology reflects the nuances of a changing reality: ëactive ageing', senior citizens,

the elderly and the very elderly. But whatever the words that are used, Europe is greying 

and it is a phenomenon that poses major challenges for the public finances (health care, 

pensions), the economy (shrinking workforce) and, at the human level, for the families

Headlines

Job satisfaction key to 
happiness, EU study reveals

Europeís labour market is in a state of 

flux, with workers feeling strained by

tighter deadlines and increasing 

workloads.

Ageing populations are likely to add to the 

stress, and even stress-related health 

problems.

A case for more public funding 
for cancer research

A major pan-European survey published in 

PLoS Medicine has found that there is 

inadequate public funding of cancer research 

More headlines

Report indicates institutional, cultural barriers 

hamper international cooperation

Researchers track birds with GPS to understand 
spread of avian flu

7th Framework Programme

6th Framework Programme

5th Framework Programme

Conferences

Research Policy

E R A

Science Prizes

Working in research

News

Publications

Videos

Consultations

Calls for tender

Framework Programme Information Areas of research About this siteResearch Policy Links Forum

Internetā
Viss, kas jums jāzina par Eiropas pētniecību un Eiropas
Pētniecības telpu. Pilnīgs atslēgvārdu rādītājs un meklēšanas
iespējas atvieglo iespēju atrast to, ko meklējat:

www.ec.europa.eu/research 
www.ec.europa.eu/research/fp7
www.ec.europa.eu/research/enquiries

CORDIS
Informācija un palīglīdzekļi ES finansēto

pētniecības un attīstības programmu,
tajā skaitā Septītās pamatprogrammas, dalībniekiem .

www.cordis.europa.eu
www.cordis.europa.eu/fp7

Eiropas pētniecība praktiskā
darbībā 
Informatīvo materiālu apkopojums par dažādām tēmām, sākot
ar vidi un beidzot ar nanotehnoloģijām, diabētu, ITER u.c. . 

www.ec.europa.eu/research/leaflets
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