„CROSS OVER”
Divu līmeņu apmācības par Stratēģiskās partnerības projektiem
Kādēļ būtu vērts pieteikties „Cross Over” apmācībām?

Tuvākais Stratēģiskās partnerības
projektu konkurss jaunatnes jomā būs 2018. gada aprīlī un tajā
būs pieejams ~ EUR 400 000 liels
finansējums.
Tas nozīmē, ka pavasaris daudziem projektu iesniedzējiem
iesāksies ar „sīvu cīņu” par lielā
finansējuma sadali savu ideju
īstenošanai. Ja arī Tev ir ideja,
kura palīdzētu stiprināt jaunatnes jomu, nekavējies ar tā pārvēršanu īstā projektā. Stratēģiskās partnerības projektu sagatavošanu ir nepieciešams uzsākt
laicīgi, piemēram, partneru atrašanai un ilgtermiņa sadarbības
izveidošanai, detalizētas aktivitāšu programmas izstrādei un projekta rezultātu definēšanai, budžeta izstrādei u.c. būtiskām laba
projekta sastāvdaļām ir nepieciešams laiks.
Detalizētāk par Stratēģiskās partnerības projektiem uzzini:



Iespēja uzzināt visu par ilgtermiņa Stratēģiskās partnerības projektiem, kuru
mērķis ir ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas
problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.



Vienīgās JSPA rīkotās apmācības, veltītas Stratēģisko partnerības projektu izstrādei.



Iespēja attīstīt savu projekta ideju kopā ar citiem potenciālajiem projektu
iesniedzējiem – uzzināt par ideju daudzveidību.



Iespēja saņemt konsultācijas no labākajiem Latvijas un ārvalstu ekspertiem.



Uzzināt par visdetalizētākajām niansēm laba projekta izstrādē.



Apmācības ir bezmaksas.*

Detalizētāka informācija par „Cross Over” apmācībām
Apmācības notiks divos posmos: nacionālā mēroga un starptautiskā.
1. posms (2017. gada 29. septembris [no plkst.09:00 - 20:00], JSPA telpās Mūkusalas ielā 41, Rīgā): nacionāla mēroga vienas dienas apmācības, kurās tiks dota
iespēja izzināt Stratēģiskās partnerības projektu svarīgākos kvalitātes aspektus
un attīstīt savu projekta ideju.
2. posms (2017. gada decembra sākums, Viļņā, Lietuvā): starptautiska mēroga
apmācības, kurās dalībnieki darbojas kopā starptautiskā vidē, attīstot savstarpējo komunikāciju un uzlabojot projekta pieteikumu. „Cross Over” 1. posma dalībniekiem tiks dota priekšroka dalībai apmācībās Lietuvā.
Uzmanību!!! Pieteikšanās 2. posma apmācībām tiks izsludināta atsevišķi š.g. oktobrī.
Apmācību mērķgrupa

 Nevalstiskas organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi un citi, kuriem
ir interese un motivācija veidot ilgtermiņa sadarbības projektus ar citu nozaru organizācijām jaunatnes jomā. Prioritāte tiks dota:


organizācijām, kuras darbojas jaunatnes jomā;



organizācijām, kurs iepriekš iesniegušas Stratēģiskās partnerības projektu
pieteikumus un nav saņēmušas finansējumu;



projektu idejām, kuras tieši vērstas uz jaunatnes jomas attīstīšanu;

http://ej.uz/SPprojekti

Informācija par „Cross Over”

 Organizāciju pārstāvji (18+): 1-2 cilvēki no vienas organizācijas.

Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta
daļas projektu koordinators
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv

Pieteikšanās „Cross Over” apmācībām
Pieteikšanās 29. septembra apmācībām ir līdz 2017. gada 19. septembra
plkst. 14:00, aizpildot un nosūtot elektronisko pieteikuma anketu: http://ej.uz/nfm9

* Piesakoties atsevišķi 2. posma apmācībām Lietuvā un tiekot apstiprinātiem, līdzfinansējums ir EUR 28.46, pārējos izdevumus,
tai skaitā, ceļa izdevumus, uzturēšanās izdevumus, ekspertu atalgojumu sedz aģentūra.

