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ALLIANCE projekts: Izcilības un inovācijas kapacitātes veicināšana
ilgtspējīgos transporta mezglos
Jaunais projekts par ilgtspējīgā transporta mezgliem oficiāli tika uzsākts 2016.gada 01.janvārī,
kuru finansē Eiropas Savienība Apvārsnis 2020 Pētniecības un Inovācijas programmas ietvaros.
ALLIANCE projekta mērķis ir attīstīt progresīvo zinātnes un augstākās izglītības institūtu Latvijā,
viedo savstarpēji saistīto ilgtspējīgā transporta tīklu jomā, Transporta un Sakaru Institūtam (TSI)
sadarbojoties ar diviem starptautiski atzītiem pētniecības institūtiem - Tesalī Universitāti (UTH)
Grieķijā un Fraunhovera Institūtu (Fraunhofer) Vācijā. TSI ciešā sadarbība ar UTH un
Fraunhofer, izmantojot vairākas darbības, ļaus sasniegt projekta mērķi. Tiks organizēti
jauno pētnieku semināri, darbsemināri un ALLIANCE vasaras skolas, doktorantūras un
maģistrantūras programmas studentiem tiks izstrādāta izglītības programmas, kā arī
starptautiskās sadarbības nolūkā tiks veicināta īslaicīga darbinieku apmaiņas pieredzi un
izveidota izglītības platforma kā tiešsaistes rīks tālākizglītībā, tālmācībā un zināšanu
apmaiņā, utt.
ALLIANCE metodoloģija ir veidota, saskaņā ar Latvijas un Baltijas teritorijas apkārtējā
reģiona (Lietuva, Igaunija, Polija) vajadzību analīzi, un iegūtajām zināšanām par
intermodāliem transporta tīkliem un attīstības instrumentiem, lai sasniegtu šīs zināšanas,
nodrošinot izcilības un inovācijas spējas.
ALLIANCE piedāvās saskaņotu izglītības/apmācības programmu, iedalītu 3 galvenos
pīlāros: vadīšana/politika, viedie risinājumi un lēmumu pieņemšana. Šie pīlāri ir domāti, lai
uzlabotu esošu un nākamo pētnieku un speciālistu zināšanas, kas piedāvā savus
pakalpojumus Latvijā un plašākā reģionā.
Pirmais oficiālais pasākums, projekta ALLIANCE atklāšanas sanāksme notika Rīgā,
2016.gada 26. un 27.janvārī. Divu dienu sanāksmes darba kārtībā tika prezentētas atbildīgo
partneru tehniskās prezentācijas un veiktas diskusijas, lai noteiktu metodoloģijas pēc kurām
strādāt visa projekta attīstības cikla laikā. Projekta vadības locekļi nolēma par gaidāmajām
aktivitātēm un sastādīja sarakstu par projekta ALLIANCE būtiskajiem datumiem.
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