Augstākās izglītības
programma

sekmē sadarbību starpt augstākās izglītības institūcijām
programmas dalībvalstīs, veidojot sadarbības tīklus, daloties
pieredzē, kā arī izplatot labās prakses piemērus un inovatīvus
rezultātus

attīsta vairāku
augstskolu kopīgus
studiju kursus un
programmas

veido individuālas
studentu un
pasniedzēju
mobilitātes projektus

veido sadarbību ar
darba devējiem

Projektu veidi
Mobilitāte

Projekti

Ilgtermiņa un īstermiņa studentu
mobilitāte: 1 – 12 mēnešu ilgas
pilna laika studijas vai darba prakse
partnervalstīs
Intensīvā mobilitāte: īsa perioda
(1 nedēļa – 1 mēnesis) studijas
partneraugstskolā
Pasniedzēju mobilitāte: apmaiņas
braucieni vai prakse, īstenojot
pedagoģisko darbu vismaz 8 stundas

Intensīvie kursi: 1 – 4 nedēļu ilgu
intensīvo kursu īstenošana
Kopējās studiju programmas izveide:
• programmas noslēgumā var iegūt
izglītības grādu
• mobilitāte ir studiju programmas
sastāvdaļa
Attīstības projekti: inovatīvu projektu
īstenošana, piemēram, studiju
programmas attīstībai vai kvalitātes
nodrošināšanai

Projekta ilgums: līdz 1 gadam
Jāpiesaista vismaz 1 sadarbības
partneris – augstskola no citas
programmas dalībvalsts
Finansējuma apjoms: 100% no
mobilitātes izmaksām saskaņā
ar noteiktajām likmēm (ceļa un
uzturēšanās izdevumi)

Sadarbības tīkli

Administratīvās sanāksmes jaunu
sadarbības tīklu veidošanai un
jaunu partneru piesaistei
Īstermiņa tikšanās mobilitātes
kvalitātes nodrošināšanai

Projekta ilgums: 1 – 3 gadi (katru gadu iesniedz jaunu projekta
iesniegumu)
Jāpiesaista vismaz 2 sadarbības partneri – dažādas augstskolas vai augstākajā
izglītībā iesaistītās organizācijas no dažādām programmas dalībvalstīm
Finansējuma apjoms: fiksēta summma projekta vadības, īstenošanas un
un rezultātu izplatīšanas izmaksām (3000 euro koordinatoram un 1000 euro
katram partnerim), ceļa un uzturēšanās izmaksas saskaņā ar programmas
noteiktajām likmēm.

Programma atbalsta

Projektus var iesniegt

tikai bakalaura un
maģistra līmeņa
studijas

akreditētas augstskolas

Augstākās izglītības programmas galvenais administrators:
Somijas Nacionālā izglītības aģentūra (Finnish National Agency
for Education)www.oph.fi/english

Projektus iesniedz
angļu valodā

Nordplus dalībvalstis:
Zviedrija, Norvēģija, Somija (arī
Olande), Dānija (arī Grenlande
un Fēru salas), Islande, Latvija,
Lietuva un Igaunija

Papildu informācija:
nordplus@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv/ sadaļa Nordplus
www.nordplusonline.org

Projekta iesniegšana un īstenošana
1.
2.
3.
4.

5.

Iepazīsties ar programmu nosacījumiem un projektu
konkursu aktualitātēm Nordplus rokasgrāmatā.
Pārliecinies par savas organizācijas/iestādes
atbilstību izvēlētās programmas nosacījumiem.
Nosaki sava projekta mērķus atbilstoši savas
organizācijas/iestādes vajadzībām un stratēģiskajiem
mērķiem.
Apzini iespējamos projekta partnerus un vienojies
par projekta aktivitātēm, atbildību sadalījumu.
Partnerus meklē www.nordplusonline.orgvai
www.etwinning.net, https://ec.europa.eu/epale/,
https://www.schooleducationgateway.eu.
Reģistrējies un aizpildi projekta iesniegumu
www.espresso.siu.no.

6.
7.

Saņem informāciju par projekta apstiprināšanu
un paziņo par projekta īstenošanu attiecīgās
apakšprogrammas galvenajam administratoram.
Paraksti līgumu par projekta īstenošanu un saņem

8. Noslēdz līgumu ar projekta partneriem.
9. Īsteno projekta aktivitātes.
10. Iesniedz noslēguma atskaiti www.espresso.siu.no
(30 dienu laikā pēc projekta īstenošanas).
11. Saņem noslēguma maksājumu (projektiem, kas
lielāki par 15 000 euro) pēc atskaites apstiprināšanas
īstenots kvalitatīvi.

Apakšprogrammu galvenie administratori:
Jauniešu
izglītības
programma

Augstākās
izglītības
programma

Pieaugušo
izglītības
programma

Horizontālā
programma

Ziemeļvalstu
valodu
programma

Zviedrijas Augstākās izglītības padome
(The Swedesh Council for Higher Education)
PO Box 45093, SE-104 30 Stockholm, Sweden
e-mail: nordplus@uhr.se
Web: www.utbyten.se
Somijas Nacionālā Izglītības aģentūra
(Finnish National Agency for Education)
P.O. Box 380, FI-00531 Helsinki, Finland

Zinātnes un augstākās izglītības aģentūra Dānijā
(The Danish Agency for Science and Higher Education)
Bredgage 40, DK-1260 Copenhagen, Denmark
e-mail: nordplus@ufm.dk
Web: www.ufm.dk/nordplus
Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes
uzlabošanas augstākajā izglītībā aģentūra
(Norwegian Agency for International Cooperation
and Quality Enhancement in Higher Education)
P.O. Box 1093 Sentrum, N-5809, Bergen, Norway
e-mail: nordplus@diku.no
Web: www.diku.no
Islandes Pētniecības centrs
(Icelandic Center for Research – Rannis)
Borgartún 30, 105 Reykjavík, Iceland
e-mail: nordplus@rannis.is
Web: www.nordplus.is

Nordplus Nacionālā informācijas biroja funkciju Latvijā pilda
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Papildu informācija:
nordplus@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv/ sadaļa Nordplus
www.nordplusonline.org

