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Stratēģiskās partnerības projektu
mērķi
Stratēģisko partnerību projekti sniedz iespēju sadarboties dažādu
jomu partneriem (jaunatnes organizācijām, pašvaldībām,
izglītības iestādēm, uzņēmumiem u.c.), lai ieviestu inovatīvas
pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem aktuālas
problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.
1. Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam
-Inovatīvi rezultāti un pieejas
-Starpnozaru sadarbība

2. Stratēģiskās partnerības labās pieredzes apmaiņas
atbalstam:
- Organizāciju kapacitātes stiprināšana
- Sadarbības tīklu attīstīšana
-Ideju, prakses un metožu apmaiņa

Starptautiskās jauniešu iniciatīvas
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Stratēģiskās partnerības projektu
prioritātes
Horizontālās prioritātes:
•
•
•
•
•
•

Prasmju un pamatkompetenču attīstīšana
Sociālā iekļaušana
Atvērtas un inovatīva pieejas digitālajā laikmetā
Pedagogu, t.sk., jaunatnes darbinieku profesionālā attīstība
Prasmju un kvalifikāciju pārredzamība un atzīšana
Ilgtspējīgas investīcijas, darbība un efektivitāte

Jomas prioritātes:
•
•
•

Jaunatnes darba kvalitātes celšana
Jauniešu aktivitātes un iespēju veicināšana
Jauniešu izglītošana par uzņēmējdarbību un iesaistīšanās
sociālajā uzņēmējdarbībā
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Nacionālās prioritātes stratēģiskās
partnerības projektos
Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana
Prioritāte projektiem, kas:
• atbalsta jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu;
• atbalsta jaunatnes darbiniekus efektīvu metožu izstrādē un
ieviešanā;
• veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām sociālo iekļaušanu
un nodarbinātību;
• veicina starpkultūru dialogu;
• veicina starpnozaru sadarbību jaunatnes darbā;
• stiprina saikni starp politiku, pētniecību un praksi;
• uzlabo zināšanas par situāciju un politiku jaunatnes jomā,
jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu
Eiropas, valstu un vietējā līmenī.
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Atbilstības kritēriji
•

Stratēģiskās partnerības var iesniegt un veidot – NVO, uzņēmumi, valsts
un pašvaldību iestādes, izglītības iestādes, tirdzniecības palātas un
arodbiedrības, pētījumu institūti, karjeras centri, kultūras iestādes u.c.
•
•

Projekta ilgums no 6 līdz 36 mēnešiem.

Projekts jābūt iesaistītām vismaz 2 organizācijām no 2 dažādām
Programmas valstīm.
•

Visi pasākumi notiek projektā iesaistīto partneru valstīs.
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Atbilstības kritēriji

Apmācību aktivitātes var paredzēt stratēģisko partnerību
ietvaros, ja tās sniedz pievienoto vērtību projekta mērķu
sasniegšanai un atbilst sekojošiem nosacījumiem:
Ilgtermiņa jaunatnes darbinieku apmācības 2 - 12 mēneši
Īstermiņa jaunatnes darbinieku apmācības 3 dienas – 2
mēneši
Jaukta tipa (virtuāla + fiziska) apmācība jauniešiem 5 dienas
– 2 mēneši
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Projekta kvalitātes kritēriji
Projekta atbilstība:

•
•
•
•
•
•

mērķis un uzdevumi atbilstoši Erasmus+ un jaunatnes
jomai;
projekta atbilstība prioritātēm;
projekta nepieciešamība pamatota ar statistikas datiem,
pētījumu rezultātiem, plānošanas dokumentiem utt.;
pamatota vajadzība iesaistīties projektā visām iesaistītajām
partnerorganizācijām;
starptautiskās partnerības pievienotā vērtība;
inovācija.

Projekta kvalitātes kritēriji
Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte
•
visu projekta posmu kvalitāte - sagatavošanās, īstenošana,
uzraudzība, izvērtēšana, rezultāts un tā izplatīšana
•
pasākumu/aktivitāšu atbilstība mērķiem;
•
metodikas kvalitāte un pamatotība;
•
projekta vadība un risku novēršanas pasākumi;
•
izlietoto līdzekļu efektivitāte un plānoto pasākumu atbilstība
pieprasītajam budžetam;
•
apmācības nepieciešamības pamatojums un mācīšanās
rezultātu atzīšana.

Projekta kvalitātes kritēriji
Projekta komandas un sadarbības kvalitāte
• savstarpēji papildinoša un ieinteresētu organizāciju
partnerība;
• vienlīdzīgs partneru pienākumu un lomu sadalījums;
• kvalitatīva komunikācija/sadarbība.
Ietekme un izplatīšana
•
•
•
•
•

regulāra projektu rezultātu izvērtēšanas kvalitāte, iesaistot
visas puses;
projekta ietekme uz visām iesaistītajām pusēm;
rezultātu izplatīšanas plāna kvalitāte;
rezultātu pieejamība;
projekta ilgtspējība.
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Projekta finansēšanas noteikumi
Projekta vadīšana un īstenošana (500 euro + 250 euro)
Starptautiskās tikšanās (575 euro + 760 euro)
Intelektuālie rezultāti (4 personāla kategorijas)
Projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi (100 euro + 200 euro)
Ārkārtas izmaksas (75% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 50
000)
Atbalsts dalībniekiem ar īpašajām vajadzībām (100% no faktiskajām
attiecināmajām izmaksām)
Apmācību organizēšanas izmaksas – ceļa izmaksas, uzturēšanās
izmaksas u.c.

Priekšfinansējums
Ja projekta ilgums līdz 2 gadi un summa līdz 30 000 euro,
max priekšfinansējums 80%;
Ja projekta ilgums līdz 2 gadi un summa virs 30 000 euro,
max priekšfinansējums 65%;
Ja projekta ilgums virs 2 gadi, priekšfinansējums tiek dalīts
40% un 40%;
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Projekta iesniegšana
2017. gadā projektus var iesniegt:
2. februārī – pieredzes apmaiņas projekti
un starptautiskās iniciatīvas
26. aprīlī – projekti inovāciju atbalstam
4. oktobrī - pieredzes apmaiņas projekti
un starptautiskās iniciatīvas

‼ Projektus jāiesniedz tiešsaistē līdz plkst. 13:00 (pēc Latvijas
laika)
‼ Projektus var uzsākt ne ātrāk kā 4 mēnešus pēc projektu
iesniegšanas termiņa
‼ Pieteikuma forma pieejama www.jaunatne.gov.lv
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Paldies par uzmanību
Juta Reķele
juta.rekele@jaunatne.gov.lv
67358062
www.jaunatne.gov.lv

