DALĪBNIEKU INFORMĀCIJAS LAPA
DISCE PROJEKTA INTERVIJĀM
Šis ir Eiropas Savienības Apvārsnis 2020/Horizon 2020 pētniecības un inovāciju
programmas finansēts projekts Nr.822314.
ŠĪ INFORMĀCIJAS LAPA JUMS IR PIEEJAMA PIRMS INTERVIJAS.
LŪDZU, IZLASIET TO PIRMS DALĪBAS PĒTĪJUMĀ. INTERVIJAS SĀKUMĀ JŪSU
PIEKRIŠANA APSTIPRINĀJUMS TIKS IERAKSTĪTS AUDIOIERAKSTĀ.

Mēs Jūs aicinām piedalīties projektā DISCE - Developing Inclusive and Sustainable
Creative Economies/ Iekļaujošu un ilgtspējīgu radošo ekonomiku veidošana.
Kāds ir šī pētījuma mērķis?
Pētījuma mērķis ir veicināt izpratni kā darbojaties Jūs, citi radošajās jomās iesaistītie
dalībnieki un attiecīgi kā kopumā darbojas radošās industrijas Eiropas Savienībā.
Veicinot sapratni, sekmēsim redzējumu kā radošās ekonomikas var atbalstīt un
stiprināt, veicinot to integritāti, ilgtspēju un izaugsmi. Kopumā DISCE ambiciozie
mērķi ir:
– Atbalstīt radošo industriju attīstību Eiropas Savienībā, sekmējot to sniegumu;
– Veicināt industrijas attīstību, izmantojot pētījuma rezultātus par karjeras iespējām,
prasmju attīstību, jauniem biznesa modeļiem un iekļaujošu izaugsmi;
– Pilnveidot sapratni par “iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi” šī pētījuma kontekstā.
Pētījuma rezultāti būs izmantojami veidojot reģionālo un Eiropas līmeņa stratēģiju un
politiku radošās ekonomikas attīstībai.
Vairāk informāciju par projektu lasiet šeit: https://disce.eu.
Kādēļ es tiku uzaicināts piedalīties pētījumā?
Jūs tikāt uzaicināts dalībai pētījumā, jo darbojaties saistībā ar vietējām radošajām
industrijām. Projektu veicam sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem 10 Eiropas
pilsētās un aicinām iesaistīties plašu radošās industrijas kopienas loku - politikas
veidotājus, uzņēmējus, kultūras centru vadītājus un darbiniekus, māksliniekus,
pasniedzējus un citus radošo nozaru aktīvistus. Tas ļauj veidot vispusēju sapratni
gan par radošo aktivitāšu veidotājiem, gan dalībniekiem un lietotājiem, gan arī par
darbiniekiem un brīvprātīgajiem, lai radītu visaptverošu sapratni par patreizējiem
sasniegumiem industrijā, kā arī tās attīstības perspektīvām un ietekmi uz pilsētas,
reģiona un valsts attīstību.

Vai man ir jāpiedalās obligāti?
Nē, Jūsu dalība ir pilnībā brīvprātīga un Jūs varat izlemt nepiedalīties.
Kā notiks piedalīšanās pētījumā?
Mēs Jūs aicināsim piedalīties tiešsaistes vai klātienes intervijā ar DISCE pētnieku.
Intervija ilgs 60-90 minūtes Jums ērtā laikā. Intervijai tiks veikts audioieraksts un
pieraksts. Visa personīgā informācija tiks anonimizēta, ja Jūs tā izvēlēsieties.
Materiāls tiks izmantots kā pētījuma un rezultātu sastāvdaļa kā arī tiks iekļauts
zinātnisko konferenču un publikāciju veidošanā. Jūsu dalība ir brīvprātīga un Jūs
jebkurā brīdī pirms intervijas vai tās laikā varat atsaukt savu dalību pētījumā bez
nepieciešamības sniegt skaidrojumu. Taču 2 nedēļas kopš intervijas norises brīža
Jūs vairs nevarēsiet atsaukt savu dalību un dati jau tiks izmantoti pētījuma rezultātu
veidošanā.
Kāds būs intervijas saturs?
Intervijā vaicāsim par Jūsu iesaisti radošās jomas aktivitātēs Jūsu pilsētā, par Jūsu
pieredzi, izglītību un interesēm radošajās aktivitātēs. Jūs varēsiet arī izvēlēties
neatbildēt uz jautājumiem. Intervijā pārrunājamās tēmas:
 Jūsu darbs un ikdienas nodarbošanās
 Jūsu mācību un izglītības pieredze
 Kā Jūsu darbs vai ikdienas nodarbošanās saistās ar radošo jomu
 Jūsu motivācija un mērķi saistībā ar radošajām aktivitātēm
 Ieguvumi (ekonomiskie un citi) kādus gūstat saistībā ar radošajām aktivitātēm
un to ietekme uz Jūsu dzīvi
 Jūsu profesionālais un sabiedriskais tīkls/attiecības šajā pilsētā
 Radošās vietas un vērtības šajā pilsētā
 Tehnoloģiju nozīme Jūsu darbā un ikdienas dzīvē
 Jūsu redzējums par tādiem projektam svarīgiem terminiem kā
uzņēmējdarbība un izaugsme
 Jūsu redzējums un ieteikumi pilsētas radošās jomas attīstībai un atbalstam.
Datu apstrāde
Jūsu dati tiks apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar VDAR regulas noteikumiem.



Intervijas notiks Jums ērtā un saskaņotā laikā
Saglabātie interviju audioieraksti un pieraksti tiks uzglabāti drošā DISCE datu
uzglabāšanas krātuvē kamēr ilgs pētījums




Šos datus izmantos tikai DISCE pētījuma komandas dalībnieki
Jūsu informācija netiks sniegta nevienai trešajai pusei.

Datu aizsardzības apliecinājums
DISCE projekta datu kontrolieris ir Onerva Steudle, Turku Universitāte, Somija.
Universitāte apstrādās Jūsu personīgos datus tikai augstāk aprakstītajiem pētījuma
mērķiem. Saskaņā ar VDAR regulu juridiskais pamats Jūsu personīgo datu apstrādei
šī pētījuma mērķiem ir “sabiedrības interesēs īstenojams uzdevums”. Aizpildot Jums
pieejamo Pētījuma dalībnieku piekrišanas formu, Jūs sniegtu piekrišanu Jūsu
personīgo datu apstrādei šī pētījuma ietvaros.
Jums ir tiesības piekļūt informācijai, kas tiek uzglabāta par Jums, un šīs tiesības
varat izmantot saskaņā ar VDAR regulu. Jums ir arī citas tiesības, piemēram,
tiesības koriģēt, dzēst, iebilst vai pārnest informāciju.
Vai mana dalība pētījumā būs konfidenciāla?
Visi publiskie rezultāti, kas tiks veidoti balstoties uz intervijām (piemēram, pētījuma
prezentācijas, atskaites vai zinātniskie raksti), būs anonimizēti, ja Jūs nebūsiet
sniedzis piekrišanu identificēšanai. Ja jūs sniegsiet piekrišanu identificēšanai, Jūsu
viedoklis un intervijas citāti var tikt saistīti ar Jūsu vārdu. Ja izvēlēsieties saglabāt
anonimitāti, Jūsu citātu un ideju prezentēšanā tiks izmantots pseidonīms vārda vietā.
Kādi ir riski dalībai pētījumā?
Dalībai pētījumā risku nav.
Kā šis projekts tiek finansēts?
Projekts tiek veikts ar Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas atbalstu.
Kas notiks ar pētījuma rezultātiem?
Pētījuma rezultāti un iegūtie dati tiks publicēti kā atskaites vai zinātniskās
publikācijas.

Kam man vaicāt papildu informāciju?
Ja Jums rodas papildu jautājumi par šo pētījumu, esat laipni aicināts sazināties:
Dr. Arnis Sauka
Profesors, Ilgtspējīga biznesa centra direktors
Stockholm School of Economics in Riga
Tel +371 26043567
E-pasts: arnis.sauka@sseriga.edu
Ja man ir tālāki jautājumi vai rodas kādas problēmas?
Ja šis pētījums Jums jebkādā veidā ir kaitējis vai vēlaties sniegt sūdzību par
pētījuma norisi, Jūs esat laipni aicināts sazināties ar Dr. Arni Sauku,
arnis.sauka@sseriga.edu.
Paldies par šīs Informācijas lapas izlasīšanu un caram uz Jūsu dalību pētījumā.

