Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Realizētie projekti 2014. gadā

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

1

ES 7.ietvara programma

2

Baltijas jūras reģiona programma (BSRP) 20072013.

3

BONUS programma

4

BONUS programma

5

EFSA

6

ES 7.ietvara programma (koordinētā darbība)

7

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”

Projekta nosaukums un Nr.
Pētījums par noteiktu vielu ekspozīciju kopējā pārtikas
patēriņa grozā (TDSEXPOSURE);Granta līg.Nr.289108
(Periods no 2012.g.februāra līdz 2013.g.jūlijam)
Inovatīvu pieeju un tehnoloģiju
pielietojums ilgtspējīgas akvakultūras attīstībai Baltijas
jūras reģionā. (AQUABEST)
Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju
resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju
resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
EFSA nacionālais kontaktpunkts Eiropas pārtikas
nekaitīguma iestādes pētījuma koordinācija
Garšvielu un garšaugu tirdzniecības tīkla Eiropā
pasargāšana pret tīšo un dabisko bioloğisku un ķīmisku
piesārņošanu (SPICED); projekts Nr.SEC-2012-312631
ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”. Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku
pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes
paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju
pētījumiem.
(Nr.2013/0048/1DP/1.1.1.2./13/APIA/VIAA/008)

Piešķirtais finansējums,
EUR
3336,90

10322,98
62131,60
62131,60
37500,00

15339,36

2988,00

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

Projekta nosaukums un Nr.
ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”. Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku
pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes
paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju
pētījumiem.
(Nr.2013/0048/1DP/1.1.1.2./13/APIA/VIAA/008)

Piešķirtais finansējums,
EUR

8

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”

9

ERAF Darbības programma „Uzņēmējdarbība un
inovācija”

Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta
"Sigra" atpazīstamības un starptautiskās sadarbības
veiciāšana" 2010/0197/2DP/2.1.1.2.0/APIA/VIAA/016

1927,94

10

ERAF Darbības programma „Uzņēmējdarbība un
inovācija”

Rīgas līča ekosistēmas funkcionālā modeļa izstrāde
efektīvas nacionālās politikas Baltijas jūras aizsardzībai
nodrošināšanai un ilgtspējīgas ekosistēmas izmantošanas
veicināšanai (LIMOD)”

8837,39

11

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”.

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”. Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un
bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide (ID
Nr. 1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/055)

93498,91

12

Valsts pētījumu programma

Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un
veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

67969,00

13

Valsts pētījumu programma

14

EZF fonds ''Tehniskā palīdzība"

Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata
ietekmē (EVIDEnT).
Baltijas jūras lašu novērtējums Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.gadam īstenošanai

1330,57

11736,00
21747,43

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

Projekta nosaukums un Nr.
Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības
departamenta pārstāvja apmācība zušu vecumu
noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR).

Piešķirtais finansējums,
EUR

15

Latvijas Zivju fonds

16

Latvijas Zivju fonds

17

Latvijas Zivju fonds

18

Latvijas Zivju fonds

19

Latvijas Zivju fonds

20

Latvijas Zivju fonds

21

ZM subsīdijas

Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana
ilgtspējīgai slimības profilaksei un uzraudzībai reģionā.

28457,00

22

ZM subsīdijas

Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses
faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos.

56915,00

23

ZM subsīdijas

24

ZM subsīdijas

25

ZM subsīdijas

Iekšējo ūdeņu nodaļas kapacitātes palielināšana.
Tehniskās specifikācijas izstrāde zinātniskās datubāzes
BIODATA jaunās versijas izveidei.
Zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas darbības
nodrošināšana.
Sabiedrības informēšana par zivju resursu atražošanas un
papildināšanas kārtību.
Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM Lamprey
conference 2014”, Lielbritānijā.

Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās
gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas
klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā
audzētu cūku populācijai.
Tehnoloģijas izstrāde svaigas gaļas derīguma
termiņa palielināšanai.
Svaigpiena kvalitātes rādītāju diapazona noteikšana
laboratorijās testēšanai izmantojamiem svaigpiena
paraugiem.

857,19
5 670,00
3 999,00
2 513,25
2 128,98
1 092,94

55492,00

52768,59
37706,00

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

26

ZM subsīdijas

27

ZM subsīdijas

28

ZM subsīdijas

29

EFSA

30

Norvēģijas finanšu instruments

31

EZF

32

EZF

33

EJZF

Projekta nosaukums un Nr.

Piešķirtais finansējums,
EUR

Iekārtu un aprīkojuma iegāde, nodrošinot atbalstu
investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai laboratorisko
analīžu veikšanai, lai aizstāvētu patērētāju intereses,
Nr.211212/A136

71141,99

Zinātniskā institūts BIOR materiālās bāzes pilnveidošana
pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.
Ķīnas Tautas Republikas un Pārtikas un veterinārā
dienesta p'[arstāvju vizītes nodrošināšana saistībā ar
sertifikācijas procesu Latvijas gaļas eksporta uzsākšanai
Atbalsts aptaujai par valsts uzturu saskaņā ar EFSA
vadlīniju vispārējiem principiem attiecībā uz valsts
patēriņa pārtikas groza datu savākšanu Eiropas mēroga
diētas aptaujas skatījumā
Vizītes organizēšana sadarbības veicināšanai ar norvēģijas
partneri par projekta sagatavošanu veselības jomā –
zoonožu izplatības, risku cilvēka veselībai un profilakses
izpētei (Nr.PV/2013/011 ).
Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" , tās
filiāļu un zivju audzēšanas iekārtu modernizācijas
2.kārta.
"Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči"
teritorijas labiekārtošana " (Nr.12-02-ZL08-Z401102000002).
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākums "Datu
vākšana”"Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu
vākšanas programma 2014.gadā"..

172800,00

23100,00

70000,00

916,29

276 743,61

29 725,87

488 800

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

Projekta nosaukums un Nr.

Piešķirtais finansējums,
EUR

EZF

EZF pasākuma "Ūdens faunas un floras aizsardzība un
attīstība".Zušu krājumu papildināšana Latvijas upēs un
ezeros (Nr.13-00-Z30200-000001).

35

ELFLA

No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas
pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu
konkurētspējas veicināšana (Nr. PRL/02/07).

83047,92

36

ZM, PVD

Nacionālie pārtikas nekaitīguma pētījumi pārtikas aprites
un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības un kontroles
ietvaros, references laboratorijas funkciju nodrošināšana

895 247,00

37

ZM

Zivju resursu izmantošanas regulēšana, atražošana un
izpēte

976 369,00

ZM, PVD

Dzīvnieku infekcijas slimību epidemioloģijas pētījumi, t.sk.
dzivnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas
pasākumi, pēc kuru īstenošanas ieguldītie līdzekļi no ES
līdz 50% apmerā tiek atgriezti valsts budžetā

34

38

252 159,32

2 140 560,00

