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Komisijas ierosinātais teksts 

 

Gaidāmā ietekme 

uz sabiedrību 
Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Pievēršanās ES 

politikas 

prioritātēm, 

izmantojot 

pētniecību un 

inovāciju 

Izlaide —  

tādu izlaižu skaits un 

īpatsvars, kas attiecas 

uz konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

Risinājumi —  

tādu inovāciju un 

zinātnisko rezultātu 

skaits un īpatsvars, kas 

attiecas uz konkrētām 

ES politikas prioritātēm 

Ieguvumi —  

pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošanas 

apkopotā aplēstā ietekme uz 

konkrētām ES politikas 

prioritātēm, tostarp 

ieguldījums politikas un 

tiesību aktu izstrādes procesā 

Ieguvumu un 

ietekmes 

nodrošināšana, 

izmantojot 

pētniecības un 

inovācijas 

uzdevumus 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

izlaide — 

konkrētu pētniecības 

un inovācijas 

uzdevumu izlaide 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti —  

konkrētu pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti 

Īstenotie pētniecības un 

inovācijas uzdevumu mērķi —  

konkrētos pētniecības un 

inovācijas uzdevumos īstenotie 

mērķi 

Inovācijas 
pārņemšanas 

sabiedrībā 

stiprināšana 

Līdzradīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

projektu skaits un 

īpatsvars, kuros ES 

iedzīvotāji un 

galalietotāji palīdz 

līdzradīt pētniecības 

Iesaistīšana —  

tādu pamatprogrammas 

saņēmējsubjektu skaits 

un īpatsvars, kuriem ir 

pēc pamatprogrammas 

projekta īstenojamas 

iedzīvotāju un 

galalietotāju 

Pētniecības un inovācijas 

pārņemšana sabiedrībā  

Pamatprogrammas līdzradīto 

zinātnisko rezultātu un 

inovatīvo risinājumu 

pārņemšana un informēšana 

par tiem 
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un inovācijas saturu iesaistīšanas mehānisms 

Grozījums  

Gaidāmā ietekme 

uz sabiedrību 
Īstermiņa Vidēja termiņa Ilgtermiņa 

Pievēršanās 

“Apvārsnis Eiropa 

mērķiem” un ES 

politikas 

prioritātēm, 

izmantojot 

pētniecību un 

inovāciju 

Izlaide —  

Izlaide — tādu izlaižu 

skaits un īpatsvars, kas 

attiecas uz konkrētiem 

“Apvārsnis Eiropa” 

mērķiem un 
konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

Risinājumi —  

tādu inovāciju un 

zinātnisko rezultātu 

skaits un īpatsvars, kas 

attiecas uz konkrētiem 

“Apvārsnis Eiropa” 

mērķiem un 
konkrētām ES 

politikas prioritātēm 

Ieguvumi —  

pamatprogrammas finansēto 

rezultātu izmantošanas 

apkopotā aplēstā ietekme uz 

konkrētiem “Apvārsnis 

Eiropa” mērķiem un 
konkrētām ES politikas 

prioritātēm, tostarp 

ieguldījums politikas un tiesību 

aktu izstrādes procesā 

Ieguvumu un 

ietekmes 

nodrošināšana, 

izmantojot 

pētniecības un 

inovācijas 

uzdevumus un 

partnerības 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

izlaide – konkrētu 

pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

izlaide un partnerības 

Pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti – konkrētu 

pētniecības un 

inovācijas uzdevumu 

rezultāti un 

partnerības 

Īstenotie pētniecības un 

inovācijas uzdevumu mērķi – 

konkrētos pētniecības un 

inovācijas uzdevumos īstenotie 

mērķi un partnerības 

Izpildītās 

Savienības 

saistības klimata 

jomā un pārejā uz 

bezemisiju 

ekonomiku un 

sabiedrību 

Projekti un izlaide – 

ar klimatu saistītu 

projektu un izlaižu 

skaits un daļa (pa 

uzdevumiem, 

partnerībām un 

Programmas budžeta 

pozīcijām) 

Ar klimatu saistīto 

pamatprogrammas 

projektu inovācija—  

to jauninājumu skaits 

no pamatprogrammas 

projektiem, kas ir 

saistīti ar klimatu, 

tostarp kam piešķirtas 

IĪT 

Ar klimatu saistīto projektu 

sociālā un ekonomiskā 

ietekme —  

pamatprogrammas finansēto 

projektu rezultātu 

izmantošanas kopējā 

paredzamā ietekme uz 

Savienības ilgtermiņa klimata 

un enerģētikas saistību izpildi 

saskaņā ar Parīzes nolīgumu  

Ar klimatu saistīto projektu 

ekonomiskās, sociālās un 

vides izmaksas un ieguvumi  

– inovatīvu klimata pārmaiņu 

mazināšanas un pielāgošanās 

risinājumu, kas izstrādāti 

pamatprogrammas projektos, 

izmantošana 
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- aplēstā šo risinājumu 

izmantošanas ietekme uz 

nodarbinātību un uzņēmumu 

izveidi, ekonomikas izaugsmi, 

tīru enerģiju, veselību un 

labklājību (tostarp gaisa, 

augsnes un ūdens kvalitāti).  

R&I pārņemšanas 

sabiedrībā 

stiprināšana  

Līdzradīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

projektu skaits un 

īpatsvars, kuros ES 

iedzīvotāji un 

galalietotāji palīdz 

līdzradīt pētniecības 

un inovācijas saturu 

Iesaistīšana —  

tādu 

pamatprogrammas 

saņēmējsubjektu 

skaits un īpatsvars, 

kuriem ir pēc 

pamatprogrammas 

projekta īstenojamas 

iedzīvotāju un 

galalietotāju 

iesaistīšanas 

mehānisms 

Pētniecības un inovācijas 

pārņemšana sabiedrībā 

Pamatprogrammas zinātnisko 

rezultātu un inovatīvo 

risinājumu pārņemšana un 

informēšana par tiem, kā arī 

piekļuve tiem 

 

Or. en 

 

 


