Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā
"Silava"

Projekta nosaukums : Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Sila
Projekta numurs : 1.1.1.4/17/I/012

Finansējuma saņēmējs : Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava
Reģ.Nr.:90002121030
Jur. adrese: Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Projekta sadarbības partneri : Projekta īstenošanas vieta : Npk.

Vieta (adrese)

Reģions

1.

Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Pierīga

2.

Institūta iela 6 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 Pierīga

3.

Institūta iela 1A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Pierīga

4.

Meža iela 2A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

Pierīga

Skatīt kartē

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums 1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti
un numurs : ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Projekta kopējais finansējums : 6 390 000.00
Projektam piešķirtais ES fondu ERAF: 5 158 030.00
līdzfinansējums :
Nacionālais publiskais finansējums* : 1 167 624.19
Nacionālais privātais finansējums** : 64 345.81
Kopējie atbilstīgie izdevumi : 6 390 000.00
Atbildīgā iestāde : Izglītības un zinātnes ministrija

Projekta mērķa grupa : Projekta mērķa grupa ir LVMI Silava un tās pētniecībā nodarbinātais personāls.
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta m
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresurso
attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās k
noteiktā pasākuma mērķa grupa ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zināt
LVMI Silava ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, proje
infrastruktūras modernizāciju, tādējādi pilnībā atbilst mērķa grupas vajadzībām.

Projekta kopsavilkums : Projekta mērķis ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" (turpmāk – LVM
pētniecības resursu koncentrācija, pilnveidojot pārvaldības un resursu vadības e
tādējādi veicinot LVMI “Silava” iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrā
izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Atbilstoši OECD
Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai, projekts atbilst zinātn
zivsaimniecība. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts. Projekts
tautsaimniecības transformācijas virziena un izaugsmes prioritātes īstenošanu u
attīstību. Projektā plānotās darbības: 1. Ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas
centrālās ēkas renovācija (Rīgas iela 111, Salaspils); 1.2. Silava garāžu un nolik
6/1, Salaspils); 1.3. Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām izb
aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju te
Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām aprīkojuma iegāde; 2.2
2.3. Meža mikoloģijas un fitopatoloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.4. Me
2.5. Meža vides laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.6. Medniecības un faunas pē
fizioloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde; 2.8. Silava iekšējā datortīkla modern
pētniecības infrastruktūra, tādējādi veicinot LVMI “Silava” iesaisti Eiropas Savien
infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. K
apmērā, no tā plānotais Reģionālā attīstības fonda finansējums – 5 158 030.00
mēneši.
Līguma noslēgšanas datums*** : 06.11.2017

Projekta sākuma datums : 01.01.2018
Projekta beigu datums**** : 31.12.2020
Nozare***** : Npk.
1.

Nosaukums

Kods Procenti

Pētniecības un inovācijas infrastruktūra (publiska) 058

ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro 85.00
virzienu :
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas 23.04.2020
datums :
* - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
** - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
*** - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
**** - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2.
punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

-

