
BONUS Plus programmā ir izsludināts pētniecības projektu konkurss 
Baltijas jūras zinātni finansējošo organizāciju tīkls BONUS, kas aptver 10 
organizācijas deviņās Baltijas jūras valstīs (Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, 
Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Krievijas Federācijā), Zinātnes programmas BONUS -
169 ietvaros ir izsludinājis Baltijas jūras izpētes projektu konkursu. Pētniecības 
projektiem paredzētais budžets ir 23,3 milj. EUR. To veido gan Baltijas jūras valstu 
nacionālie līdzekļi, gan Eiropas Komisijas finansējums.  

Finansējums ir paredzēts starptautiskiem pētniecības projektiem, kuri nodrošinās 
kopēju resursu un datu izmantošanu. Projektos nepieciešama vismaz divu Baltijas 
jūras valstu līdzdalība. Pētījumiem jābūt orientētiem uz ekosistēmas pieejas ieviešanu 
Baltijas jūras apsaimniekošanā. Tiem jāpaplašina izpratne par jūras ekosistēmu 
reakciju uz cilvēka darbību un dabisko faktoru ietekmēm, jāakcentē saikne starp vides 
problēmām, sociālo un ekonomisko attīstību. Lai turpmāk nodrošinātu ilgtspējīgu 
Baltijas jūras resursu izmantošanu, pētījumiem jāatbalsta pārdomātas 
apsaimniekošanas politikas izveidošana. 

Galvenās pētniecības tēmas norādītas Zinātnes programmā BONUS – 169 
(www.bonusportal.org.). Pētījumu mērķis ir saistīt tradicionālos Baltijas jūras 
pētniecības virzienus, kas ietverti Zinātnes programmas 2.-6. tēmā, ar 1. tēmu 
(Saiknes veidošana starp zinātni un politiku) un 7.tēmu (Ekosistēmu un sabiedrības 
integrācija). 

 Projektu izvērtēšana notiks divās kārtās. Projekta pieteicējiem no 2007. gada 
17. septembra līdz 2007. gada 28.novembrim elektroniski ir jāiesniedz 
projekta pieteikuma vēstules. Līdz 2008. gada 14. februārim tās izvērtēs, 
atlasot projektu pieteikumus, kuru finansēšanai būtu dodama priekšroka. Šo 
pieteikumu iesniedzēji saņems uzaicinājumu iesniegt pilnu projekta 
pieteikumu. Tā iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 14. marts.  

 Projekta pieteikuma vēstule un arī projekta pieteikums iesniedzami 
elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikumu iesniegšanas sistēmu (EPSS) 
portālā BONUS +Call www.bonusportal.org. , vai tieši 
https://proposals.etf.ee/bonus. 

 Iesniedzamo projektu izmaksām vēlams būt no 100 000 –2 000 000 EUR 
robežās. 

 Paredzamais pētniecības projektu realizācijas laiks ir 3 gadi - no 2008. gada 1. 
jūlija līdz 2011.gada 31. decembrim. 

Sīkāka informācija:  

www.bonusportal.org. 

Bukleti par projektu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību “BONUS+Call for Proposals 
2007” no 24.septembra būs saņemami LU Bioloģijas fakultātes 18 telpā, adrese: 
Kronvalda bulv. 4, Rīga, tālrunis: 67033871  
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