Finansēšanas
noteikumi

Esi gatavs
iesniegt
projektu?

Mācību mobilitāte
Maksimālā
summa
Atbalstītās
izdevumu
kategorijas

Nav ierobežota

Administratīvie izdevumi
Uzturēšanās izdevumi
Ceļa izdevumi
Atbalsts īpašajām vajadzībām
un izņēmuma izmaksas
Stratēģiskās partnerības

Maksimālā
summa
Atbalstītās
izdevumu
kategorijas

150 000 EUR gadā visiem partneriem

Projekta vadība un īstenošana
Starptautiskās projekta sanāksmes
Intelektuālie rezultāti
Rezultātu izplatīšanas pasākumi
Starptautiskās mācību mobilitātes
Citas izmaksas un atbalsts
speciālajām vajadzībām
Zināšanu apvienības un
Nozaru prasmju apvienības

Maksimālā
summa

2 gadu projektam: 700 000 EUR
visiem partneriem
3 gadu projektam: 1 000 000 EUR
visiem partneriem

Atbalstītās
izdevumu
kategorijas

Projekta īstenošanas izdevumi, piemēram:
Projekta vadība
Projekta sanāksmes
Intelektuālie rezultāti
Dalībā pasākumos
Rezultātu izplatīšanas pasākumi
Starptautiskās mobilitātes pasākumi
Kopīgie noteikumi visās aktivitātēs

Finansēšanas
mehānisms

Līdzfinansējums

Vienības izmaksas, kuru ietekmē:
Valsts
Ilgums
Attālums
Citi parametri
Nepieciešams, t.sk. projekta vadības
darbaspēka izmaksas

Projektu konkursu izsludināšana
Vienu reizi gadā rudenī
VIAA mājas lapā
Eiropas Komisijas Erasmus+ mājas lapā
Informatīvie semināri
Pēc konkursa izsludināšanas
Visa gada garumā
Iesniegšana un tās termiņš
Tiešsaistē Eiropas Komisijas sistēmā
Nākamā gada 1. ceturksnī

Arī uzņēmējiem
pluss no Erasmus+!

prakse, pieredzes apmaiņa un partnerības

Kā atrast
partnerus?
Ar Erasmus+ Nacionālo aģentūru
starpniecību
Sagatavo sadarbības piedāvājumu
angļu valodā
Nosūti attiecīgās valsts
Nacionālajai aģentūrai
publicēšanai mājaslapā
Starptautiskajos Erasmus+
nacionālo aģentūru organizētajos
kontaktsemināros
Piedalies un uzzini par citiem
partneriem un to iecerēm!

Sīkāka
informācija
Erasmus+ programmas
vadlīnijās
www.viaa.gov.lv
www.erasmusplus.lv

erasmusplus.lv, viaa.gov.lv

Vaļnu iela 1, Rīga, LV 1050

@ErasmusPlusLV @VIAA_LV

info@viaa.gov.lv

ErasmusPlusLV

+371 67814329

Mērķis

Mobilitātes veids

Izglītības sektors

Mobilitātes ilgums

Latvijas uzņēmums

Mācību mobilitāte

Zināšanu apvienības

Ja meklē ārvalstu
praktikantu

Ja interesē pieredzes apmaiņa
ārvalstīs prakšu vadītājiem

Ja interesē nozīmīgas pārmaiņas augstākajā izglītībā visā Eiropā

Nodrošināt ārvalstu audzēkņu
un studentu prakses Latvijas
uzņēmumā

Atbalstīt prakšu vadītājus
uzņēmumā gūt zināšanas,
pilnveidot prasmes, iemaņas un
kompetences ārvalstīs

Mācību mobilitāte studentiem,
audzēkņiem, mācekļiem un
nesenajiem absolventiem

Pieredzes apmaiņa prakses
organizēšanā ārvalstu uzņēmumā
vai izglītības iestādē

Augstākā izglītība (AI) vai
profesionālā izglītība (PI)

Tikai profesionālā izglītība

2 nedēļas – 12 mēneši (PI)
2 mēneši – 12 mēneši (AI)
Prakses devējs un projekta
partneris

2 dienas - 2 mēneši (neieskaitot
ceļošanu)
Projekta iesniedzējs

Mērķis

Atbalstāmās
aktivitātes

Minimālais skaits - 6 partneri:
Vismaz no 3 dažādām programmas valstīm
Vismaz 2 partneri - augstākās izglītības iestādes
Vismaz 2 partneri - uzņēmumi

Izglītības sektors

Augstākā izglītība

Projekta ilgums

2 vai 3 gadi

Latvijas uzņēmums

Projekta iesniedzējs vai projekta sadarbības partneris

Nozaru prasmju apvienības
Ja interesē nozīmīgas pārmaiņas profesionālajā izglītībā visā Eiropā

Ja ir ideja, kā inovatīvi uzlabot izglītības kvalitāti partnerībā ar citiem

Atbalstāmās
aktivitātes

Palielināt izglītības un apmācību sistēmas atbilstību mūsdienu pasaules
izaicinājumiem un darba tirgus prasībām
Izstrādāt un ieviest jaunas un inovatīvas pieejas, kā arī metodes
izglītībā un apmācībā
Atbalstīt augstas kvalitātes profesionālās izglītības attīstību un darba
vidē balstītu mācīšanos
Izveidot ciešākas partnerības starp izglītību un darba tirgu, lai
veicinātu labās prakses apmaiņu

Partneru skaits

Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām programmas valstīm, t.sk.
projekta iesniedzējs

Izglītības sektors

Skolu, profesionālā, augstākā vai pieaugušo izglītība

Projekta ilgums

2 līdz 3 gadi

Latvijas uzņēmums

Projekta iesniedzējs vai projekta sadarbības partneris

Uzņēmēja domāšanas un prasmju attīstīšana
Zināšanu apmaiņa starp augstāko izglītību un uzņēmējdarbību
Jaunu, inovatīvu un starpdisciplināru apmācību un mācīšanās pieeju attīstīšana

Partneru skaits

Stratēģiskās partnerības
Mērķis

Veicināt inovācijas augstākajā izglītībā, uzņēmējdarbībā un ekonomikā,
stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba tirgu

Mērķis:

Atbalstāmās
aktivitātes

Lai mazinātu prasmju trūkumu, uzlabot izglītības un apmācības
sistēmu spēju reaģēt uz konkrētu nozaru darba tirgus vajadzībām
Profesionālās izglītības modernizācija un attīstība
Konkrētu nozaru konkurētspējas palielināšana prasmju attīstībā
Zināšanu un prakses apmaiņa dažādām profesionālās izglītības un
apmācības iestādēm un darba tirgu

Partneru skaits

Minimālais skaits - 9 partneri

Izglītības sektors

Profesionālā izglītība

Projekta ilgums

2 vai 3 gadi

Latvijas uzņēmums

Projekta iesniedzējs vai projekta sadarbības partneris

Visas materiālā minētās aktivitātes attiecas uz plānošanas periodu no 2014. līdz 2020. gadam

