Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Realizētie projekti 2015. gadā

Nr.p.k.
1

Pētniecības projekta veids
FP 7.ietvara programma (koordinētā darbība)

2

EFSA

3

Baltijas jūras reģiona programma (BSRP) 20072013.

4

BONUS EEIG programma

5

ERAF darbības programma 2007-2013
''Uzņēmējdarbība un inovācijas"

6

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”

7

ESF Darbības programma „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”

8

ERAF darbības programma „Uzņēmējdarbība un
inovācija”

9

Valsts pētījuma programma

10

Valsts pētījuma programma

Projekta nosaukums un Nr.

Piešķirtais finansējums,
EUR

Garšvielu un garšaugu tirdzniecības tīkla Eiropā pasargāšana pret
tīšo un dabisko bioloğisku un ķīmisku piesārņošanu (SPICED)

34472,23

Ķīmisko vielu sastopamības datubāzē un Pārtikas patēriņa
datubāzē ievadīto pārtikas produktu aprakstu pārkodēšana,
balstoties uz FoodEx2 pārtikas produktu klasifikācijas un
aprakstīšanas sistēmu.
Inovatīvu pieeju un tehnoloģiju
pielietojums ilgtspējīgas akvakultūras attīstībai Baltijas jūras
reģionā.
Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu
ilgtspējīgai izmantošanai.
Zinātniskā institūta BIOR zinātniskās izcilības palielināšana un
institucionālās kapacitātes stiprināšana.
Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo
procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas
iespēju pētījumiem.
Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma
pētniecības grupas izveide.
Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts
nozīmes pētniecības centra ietvaros
Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas
pārtikas ražošanai Latvijā.
Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē
(EVIDEnT). Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu
novērtējums.

5000

7375,61
64751,90
168652,73
26782,18
254468,18
32923,83
97479,00
6702,00

Nr.p.k.

Pētniecības projekta veids

Projekta nosaukums un Nr.

11

Valsts pētījuma programma

Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē
(EVIDEnT). Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un
saldūdens ekosistēmām.

12

EZF

Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" , tās filiāļu un
zivju audzēšanas iekārtu modernizācijas 2.kārta.

13

Valsts un ES atbalsts

14

Valsts un ES atbalsts

15

Valsts un ES atbalsts

16

Zivju fonds

17

Zivju fonds

18

Zivju fonds

19
20
21

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.
ZI BIOR materiālās bāzes pilnveidošana pētījumu un laboratorisko
analīžu veikšanai.
Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās
bāzes papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai.
Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība plekstes mazuļu
diennakts pieaugumu noteikšanas kalibrācijā.
Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība
Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES)
ikgadējā zinātniskajā konferencē Kopenhāgenā, Dānijā.

EJZF Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākums Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma
"Datu vākšana"
2015.gadā.
EFSA nacionālais kontaktpunkts Eiropas pārtikas nekaitīguma
EFSA
iestādes pētījuma koordinācija
Nacionālie pārtikas nekaitīguma pētījumi pārtikas aprites un
ZM, PVD
veterinārmedicīnas valsts uzraudzības un kontroles ietvaros,
references laboratorijas funkciju nodrošināšana

Piešķirtais finansējums,
EUR
27157,00

41091,15

10800,00

18000,00
19200,00
2483,39
1226,04

1200,05

428250,00
25000,00
896 443,19

Nr.p.k.
22

23

Pētniecības projekta veids

Projekta nosaukums un Nr.

Piešķirtais finansējums,
EUR

ZM

Zivju resursu izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

1056392,00

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

1421991,00

