Tiek uzsākts jauns starptautisks projekts.
2011. gadā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir uzsākusi sadarbību ar Sanktpēterburgas Krievijas
Federācijas Zinātņu Akadēmijas Informātikas un Automatizācijas institūtu (SPIIRAS) kosmosa
tehnoloģiju praktiskā pielietojuma jomā. Partnerības mērķis ir veicināt abu valstu zinātniskitehniskās bāzes attīstību un modernizāciju, sadarbojoties inovāciju un jauno tehnoloģiju jomās.
2012. gada 10. februārī Rīgā ar programmas “Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrrobežu
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013”
finansiālu atbalstu tika parastīts līgums starp Latvijas Republikas valsts Reģionālās Attīstības
aģentūras Apvienoto Tehnisko sekretariātu un Rīgas Tehnisko universitāti par līdzfinansējumu 881
156,00 EUR apmērā. Kopējais projekta budžets sastāda - 989 356,00 EUR.
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Sanktpēterburgas Krievijas Federācijas Zinātņu
Akadēmijas Informātikas un Automatizācijas institūtu (SPIIRAS) uzsāks realizēt pārrobežu vides un
dabas resursu aizsardzības projektu ELRI-184 „ Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas un
tehnogēno sistēmu monitoringam”(INFROM).
Sadarbība aptver pētījumu virzienus, kas saistīti ar dažādu dabas un tehnogēno sistēmu monitoringu
un kontroli, izmantojot integrētus virszemes un kosmiskos informācijas avotus, ar mērķi izveidot
kopīgu starpvalstu informatīvās un intelektuālās komunikācijas telpu visos monitoringa un kontroles
līmeņos, sākot ar zinātniekiem un tehniskajiem speciālistiem un beidzot ar valsts iestādēm. Darba
rezultātā tiks organizēta globāla integrēta informatīvā servisa sistēma un starptautisks tīkls.
Latvijas-Krievijas sadarbības rezultāti pozitīvi ietekmēs kvalitatīvi jaunas reģionālās navigācijas un
informācijas infrastruktūras izveidošanu, kas nodrošinās objektīvu un daudzpusēju monitoringu un
kontroli tādās tautsaimniecības nozarēs kā lauksaimniecība, ūdens- un mežsaimniecība, transports,
būvniecība, komunālā saimniecība, kurināmā un enerģētikas komplekss, kā arī atbalstīs inovatīvo
instrumentu attīstību teritoriālās un pilsētplānošanas jomās.
Kontaktinformācija:
Kristīne Trušiņa
Rīgas Tehniskā universitāte
Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs
Tel.: +371 67089873
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Estonia – Latvia – Russia Cross Border
Cooperation Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument
2007-2013 financially supports joint cross
border development activities for the
improvement of the region’s competitiveness by
utilising its potential and beneficial location on
the crossroads between the EU and Russian
Federation.

