Erasmus+
SADARBĪBAS PARTNERĪBAS
2022. gada 19. janvāris

KA2 PARTNERĪBAS SADARBĪBAI
Mērķis ir dot iespēju organizācijām uzlabot savu darbību kvalitāti un nozīmīgumu,
izveidot un stiprināt savus partneru tīklus, sekmēt savas spējas strādāt kopā
transnacionālā līmenī, veicinot savu darbību internacionalizāciju un apmainoties ar
jaunu praksi un metodēm

Partnerības sadarbībai iekļauj divu veidu partnerības:
✓ Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships)
✓ Maza mēroga partnerības* (Small-scale partneriships)
* Neattiecas uz augstākās izglītības sektoru

KA2 PARTNERĪBAS SADARBĪBAI SEKTORI

SADARBĪBAS PARTNERĪBU MĒRĶI
• uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darba, darbību un metožu kvalitāti,
kļūstot atvērtām jauniem dalībniekiem, kas dabiski nav iekļauti vienā nozarē,
• veidot organizāciju spēju strādāt transnacionālā līmenī un dažādās nozarēs,
• risināt kopīgas vajadzības un prioritātes izglītības, apmācības, jaunatnes un
sporta jomā,
• veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas
palīdz panākt uzlabojumus un jaunas pieejas proporcionāli katras organizācijas
kontekstam.

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS SADARBĪBAS
PARTNERĪBĀM 2022. GADĀ
EK Erasmus+ darba programmā 2022. gadam Latvijai plānotais
EK finansējums

•
•
•
•

skolu sektorā: 1 133 677,00 EUR;
profesionālās izglītības sektorā: 887 803,00 EUR;
augstākās izglītības sektorā: 1 063 503,00 EUR;
pieaugušo izglītības sektorā: 463 991,00 EUR.

KA2 PARTNERĪBU NOSACĪJUMI (1)
Sadarbības partnerības (Cooperation partnerships) projekti:
✓ Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta
organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā
✓ Minimums 3 partneri no 3 ES dalībvalstīm vai programmai
asociētajām trešajām valstīm
✓ Projektu ilgums no 12 līdz 36 mēnešiem
✓ Dažāda veida un mēroga aktivitātes
✓ Projekta sākuma datums: 2022.g. 1. septembris – 31. decembris
✓ Aktivitāšu norises vietas: valstīs, kurās atrodas projekta iesaistītās
organizācijas
✓ Projekta finansējums: vienreizēja fiksēta summa 120 000 EUR, 250 000
un 400 000 EUR

KA2 PARTNERĪBU NOSACĪJUMI (2)
✓ Partnerorganizācijas sadarbojas, lai risinātu kopīgus jautājumus atbilstoši
prioritātēm
✓ Projektam jārisina vismaz viena horizontālā prioritāte un/vai viena specifiskā,
izglītības sektoram atbilstošā prioritāte
✓ Prioritātes ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 199.lpp. (EN versija)
✓ Projektiem atkarībā atšķirīgs lielums, mērogs un finansējums

KA2 PRIORITĀTES SKOLU SEKTORĀ
• Cīņa pret mācībām nelabvēlīgiem apstākļiem, mācību priekšlaicīgu
pamešanu un zemu pamatprasmju apguves līmeni
• Skolotāju, skolu vadītāju un citu pedagogu profesiju atbalstīšana
• Pamatkompetenču attīstīšana

• Visaptverošas pieejas veicināšana valodu mācīšanas un apguves jomā
• Intereses par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku
(STEM) un izcilības šajās jomās, kā arī STEAM pieejas veicināšana
• Augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmu
attīstīšana
• Pārrobežu mācību mobilitātes dalībnieku mācīšanās rezultātu atzīšana
Izglītības sektoru prioritātes

ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 201.-205.lpp. (EN versija)

KA2 PRIORITĀTES PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ
• Profesionālās izglītības un apmācības pielāgošana darba tirgus vajadzībām
• Iespēju elastīguma palielināšana profesionālās izglītības un apmācības jomā
• Ieguldījuma sniegšana profesionālās izglītības un apmācības inovācijā
• PIA atraktivitātes veicināšana
• Kvalitātes nodrošināšanas uzlabošana profesionālajās izglītības un apmācības jomā

• Internacionalizācijas stratēģiju PIA nodrošinātājiem izstrāde un īstenošana
Izglītības sektoru prioritātes

ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 201.-205.lpp. (EN versija)

KA2 PRIORITĀTES AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
SEKTORĀ
• Savstarpēji savienotu augstākās izglītības sistēmu veicināšana
• Inovatīvu mācīšanās un mācīšanas metožu stimulēšana
• STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) / STEAM
(zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) attīstīšana
augstākajā izglītībā, jo īpaši sieviešu līdzdalības veicināšana STEM
• Atzinība par izcilību mācībās, mācīšanā un prasmju attīstībā
• Iekļaujošu augstākās izglītības sistēmu veidošana
• Digitālo un zaļo spēju atbalstīšana augstākās izglītības sektorā

Izglītības sektoru prioritātes

ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 201.-205.lpp. (EN versija)

KA2 PRIORITĀTES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS
SEKTORĀ
• Augstas kvalitātes elastīgu mācību iespēju pieejamības uzlabošana
pieaugušajiem
• Kvalifikācijas celšanas ceļu radīšana, uzlabojot pieaugušo izglītības
piekļūstamību un tās apguvi
• Izglītotāju un cita pieaugušo izglītības personāla kompetenču uzlabošana
• Pieaugušo mācīšanās iespēju kvalitātes nodrošināšanas uzlabošana
• Uz nākotni vērstu mācību centru izveide
• Mācīšanās iespēju izveidošana un veicināšana visu iedzīvotāju un paaudžu
vidū
Izglītības sektoru prioritātes

ir noteiktas Erasmus+ Vadlīniju B daļā 201.-205.lpp. (EN versija)

PROJEKTA IZVEIDE (1)
• To mērķis ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu,
kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu nolūkā veicināt sadarbību, savstarpēju
mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī. Rezultātiem jābūt atkārtoti
lietojamiem, pārnesamiem, paplašināmiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt
spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai.
• Tiek sagaidīts, ka atlasītie projekti kopīgos savu darbību rezultātus vietējā,
reģionālajā, nacionālajā un transnacionālajā līmenī.
• Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar katras programmas “Erasmus+”
nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī,
vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību
tematiskajās jomās.

PROJEKTA IZVEIDE (1)
Sadarbības partnerības veido 4 posmi, kuri sākas vēl pirms tam, kad projekta
priekšlikumam ir piešķirts finansējums:
• Plānošana (vajadzību, mērķu, projekta un mācīšanās rezultātu, darbību formāta
noteikšana, grafika izveidošana utt.).
• Sagatavošanās (darbību plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskā
kārtība, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana, līgumu noslēgšana ar
partneriem utt.).
• Darbību īstenošana.
• Pēcpasākumi (darbību un to ietekmes izvērtēšana dažādos līmeņos, projekta
rezultātu kopīgošana un izmantošana).
* Sadarbības partnerības var ietvert transnacionālas mācīšanās, mācīšanas un
apmācības darbību organizēšanu personām un personu grupām, ciktāl tie rada
pievienoto vērtību projekta mērķu sasniegšanā. Ierosināto darbību formātu, nolūku,
veidu un dalībnieku skaitu apraksta un pamato projekta pieteikumā.

PROJEKTA IZVEIDE (2)
Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti
• Vides ilgtspēja
Projekti jāveido videi draudzīgā veidā, un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga
prakse. Izstrādājot savus projektus, organizācijām un dalībniekiem ir jāīsteno videi
draudzīga pieeja.
• Iekļaušana un daudzveidība
Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu
un taisnīgumu visos tās pasākumos. Lai īstenotu šos principus, ir izstrādāta
Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija, kuras mērķis ir kvalitatīvāk iesaistīt dažādas
izcelsmes dalībniekus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju un kuri sastopas ar
šķēršļiem, piedaloties Eiropas projektos.
• Digitālā dimensija

Virtuālā sadarbība un eksperimentācija ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās
iespējām ir veiksmīgas sadarbības partnerības atslēga. Īpaši skolu izglītības un
pieaugušo izglītības projektu jomā ļoti ieteicams izmantot platformu School Education
Gateway, eTwinning vai pieaugušo izglītības platformu EPALE, lai darbotos kopā pirms
projekta darbību uzsākšanas, to laikā un pēc to noslēguma.

PROJEKTA IZVEIDE (3)
• Plānojot savus projektus, pieteikumu iesniedzējām organizācijām kopā ar saviem
projektu partneriem būs jāizvēlas vienreizējā fiksētā summa, kura labāk atbilst
to projektu izmaksu segšanai, pamatojoties uz savām vajadzībām un mērķiem. Ja
projektam tiek piešķirts finansējums, tad pieprasītā fiksētā summa kļūst par kopējo
dotācijas summu.
• Priekšlikumos jāsniedz to darbību apraksts, kuras pieteikumu iesniedzēji
apņemas īstenot, izmantojot pieprasīto fiksēto summu, un tiem jāatbilst taupības,
lietderības un efektivitātes principiem.

• Pieprasītās fiksētās summas izvēlei jābalstās uz pieteikuma iesniedzēja aplēstajām
vispārējām projekta izmaksām. Pamatojoties uz šīm aplēsēm, pieteikumu
iesniedzējiem jāizvēlas to vajadzībām vispiemērotākā vienreizējā fiksētā
summa, vienlaicīgi nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu un līdzfinansējuma
principa ievērošanu (t. i., projektu budžetu paredzēts papildināt ar citiem
finansējuma avotiem, tāpēc gaidāmās kopējās projekta izmaksas ir augstākas nekā
pieprasītās fiksētās summas apmērs).

PROJEKTA IZVEIDE (4)
Projekta apraksts ietver:
- Detalizētu projekta metodiku ar skaidru uzdevumu sadalījumu un finanšu
pārvaldības kārtību partneru starpā
- Detalizētu laika grafiku ar galvenajiem nodevumiem/ rezultātiem
- Pārraudzības un kontroles sistēmu
Projekta metodikā:

- ir atspoguļota analīze, kas ļauj identificēt vajadzības un noteikt mērķus
- ir sistēma projekta pārraudzībai, kvalitātes nodrošināšanas mehānismi un
izvērtēšanas stratēģija.
- Novērtēšanas stratēģijā pieteikumu iesniedzējiem jānosaka kvantitatīvo un
kvalitatīvo rādītāju kopums, kas sniedz iespēju novērtēt iegūto
nodevumu/rezultātu ieguldījumu projekta mērķu sasniegšanā.

PROJEKTA IZVEIDE (5)
Pieteikumu iesniedzējiem jāsadala projekta darbības “darba pakotnēs” (work
package) – darbību kopums, kas veicina mērķus sasniegšanu

- Projekta aprakstā nošķir projekta vadību un īstenojamās darba pakotnes.
- Katrai darba pakotnei ir skaidri aprakstīta saikne ar konkrētiem mērķiem un
nodevumiem.
- Pieteikumu iesniedzējiem ieteicams sadalīt savus projektus ne vairāk kā 5 darba
pakotnēs, no kurām viena ir veltīta projekta vadībai.

- Projekta vadībai piešķirtās fiksētās summas daļa nedrīkst pārsniegt 20 % no
kopējās summas.
- Projekta vadības pakotne ir paredzēta, lai aptvertu horizontālās darbības, kas
nepieciešamas projekta īstenošanai, piemēram, pārraudzību, koordināciju,
komunikāciju, izvērtēšanu un riska pārvaldību.
* Proporcionalitātes princips: jo lielāka ir pieprasītā summa, jo precīzākai un
aptverošākai jābūt projekta metodikai

PROJEKTA IZVEIDE (6)
- Ir atļauts slēgt apakšuzņēmuma līgumus, ja vien tie neattiecas uz
pamatdarbībām, no kurām ir tieši atkarīga pasākuma mērķu sasniegšana.
Šādos gadījumos apakšuzņēmuma līgumu slēgšanai paredzētā budžeta summa
jāiekļauj to darbību aprakstā, uz kurām attiecas apakšuzņēmuma līgums.
- Turklāt apakšuzņēmuma līguma slēgšanai jābūt pamatotai ar pasākuma veidu
un summa nedrīkst pārsniegt 20 % no dotācijas kopsummas.

DOTĀCIJAS SAMAKSA

Nosacījums dotācijas pilnai izmaksai ir visu darbību pabeigšana atbilstīgi
pieteikumā izklāstītajiem kvalitātes kritērijiem.
Ja viena vai vairākas darbības netiek pabeigtas, tiek pabeigtas daļēji vai kvalitātes
novērtējumā tiek atzītas par neapmierinoši izpildītām, dotācijas summai var tikt
piemērots attiecīgs samazinājums noslēguma ziņojuma posmā.

SVARĪGI

! vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu
pieteikumu tikai vienai valsts aģentūrai

PIETEIKUMU IESNIEGŠANASADARBĪBAS PARTNERĪBAS
Kur?
✓ Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota.
✓ Vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu
pieteikumu vienas valsts aģentūrai.
✓ Saite uz elektroniskajām pieteikumu veidlapām:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmusplus/open-calls/key-action/43353410

Kad?
✓ Līdz 2022.g. 23. martam, plkst.12.00 (pēc Briseles laika) projektiem, kuri sākas
no 01.09.2022. – 31.12.2022.

ERASMUS+ PROGRAMMAS VADLĪNIJAS
Erasmus+ Programmas vadlīnijas pretendentiem
2022.gadam: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide_en

A. daļa – Vispārējā informācija par programmu
B. daļa – Informācija par pamatdarbībām
C. daļa – Informācija pieteicējiem

NODERĪGA INFORMĀCIJA
KA2 Partnerību apraksts, finansēšanas noteikumi, vērtēšanas kritēriji- Erasmus+
programmas Vadlīnijas 2022. gadam (EN)
Partnerības sadarbībai no 199.lpp.
✓ Sadarbības partnerības projektiem (Cooperation partnerships) no 207.lpp.
✓ Maza mēroga partnerības (Small-scale partnerships) no 215.lpp.

Informācija pieteicējiem- Erasmus+ programmas Vadlīnijas C. daļa:
✓
✓
✓
✓

Organizāciju reģistrācijas noteikumi
Kā iesniegt pieteikumu?
Kas notiek, kad pieteikums ir iesniegts?
Kas notiek, kad pieteikums ir apstiprināts?

✓ Atbilstības un neatbilstības kritēriji
✓ Atbalstāmo projektu atlases kritēriji utt.
✓ Citi svarīgi līguma noteikumi

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Erasmus+ Rezultātu izplatīšanas platforma
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Projektu pieredzes stāsti Erasmus+ mājas lapā:
https://www.2014.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/piered
zes_stasti/strategiskas_partneribas/

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Tiešsaistes seminārs:
Par maza mēroga partnerību 2022.gada projektu konkursu
Ceturtdien, 20. janvārī, plkst. 13.00 – 15.00
Informācija un reģistrācija:
https://www.erasmusplus.lv/pasakums/tiessaistes-seminars-maza-merogapartneribu-projektu-pieteicejiem

KONTAKTINFORMĀCIJA
Skolu izglītības sektors:
Vineta Straume

Nodaļas vadītāja:

e-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv,

Jana Meržvinska

tālr. 67559501

e-pasts: jana.merzvinska@viaa.gov,
tālr. 67359078
Augstākās izglītības sektors:
Inese Rimšāne

Pieaugušo izglītības sektors:
Inga Ziemele,
e-pasts: inga.ziemele@viaa.gov,
tālr. 67244442

e-pasts: inese.rimsane@viaa.gov.lv,

Profesionālās izglītības sektors:

tālr. 67814739

Egijas Roze,
e-pasts: egija.roze@viaa.gov,
tālr. 67785421

Lai veicas projektu pieteikumu
sagatavošanā!

