JAU 5.GADU PĒC KĀRTAS

CROSS
OVER
Stratēģiskās partnerības projekti
2018.GADA 19.-20. SEPTEMBRIS
VIESNĪCA "KURSHI HOTEL & SPA", JŪRMALA,
LATVIJA
Mācības ir bezmaksas ar iepriekšēju reģistrāciju!

KAS IR CROSS OVER?
Cross Over ir nosaukums starptautiskām mācībām par programmas
"Erasmus+: Jaunatne darbībā" Stratēģiskās partnerības inovāciju
projektiem jaunatnes jomā. Mācību mērķis ir veicināt iesniegto
Stratēģisko partnerības inovāciju projektu kopējo kvalitāti sniedzot
nepieciešamo atbalstu projektu iesniedzējiem.
Cross Over mācības šogad norisināsies jau 5.gadu pēc kārtas un tās
ikgadēji tiek rīkotas 2 posmos. Katram posmam tiek izsludināta
atsevišķa pieteikšanās.

1.POSMS

Atbalsts

2.POSMS

Atbalsts

Nacionāla līmeņa
mācības
19.-20.09.2018
Latvijā

Pieredzējušu
ekspertu
konsultācijas

Starptautiska līmeņa
mācības
Janvāris, 2019
Latvijā

Pieredzējušu
ekspertu
konsultācijas

Iesaistītās valstis:

Stratēģiskās
partnerības projekti
no A-Z

Kā veidot sadarbību
ar citiem sektoriem,
t.sk., biznesa

Sava projekta
idejas izstrāde

Iekšējā darba
plānošana un
organizēšana

Dzirdēt iedvesmojošus
stāstus un padomus no
projektu īstenotājiem un
uzaicinātajiem
ekspertiem

Ko varēs iegūt
piesakoties Cross Over
mācību 1.posmam?

Iespēja iekļūt prioritārajā grupā
dalībai starptautiskajās
mācībās 2019.gada janvārī

Bezmaksas
konsultācijas/atbalsts
no Latvijā labākajiem
ekspertiem arī pēc
mācībām
Projekta partneru
atrašāna Latvijā un
ārvalstīs
Padziļināta izpratne
par ilgtermiņa
projektiem

Darbs komandā
starptautiskā vidē

Stratēģisko partnerības inovācijas projektu statistika Latvijā

> 1 milj. EUR
piešķirtais finansējums
inovāciju projektiem Latvijā
kopš 2014.gada

Projekta partneri
Latvijā
apstiprinātajos
inovāciju
projektos kopš
2014.gada

400 tūkst.
EUR
2019.gadā pieejamais
finansējums inovāciju
projektiem

Kā pieteikties Cross Over mācību 1.posmam?
Cross Over nacionālā līmeņa mācībām (1.posms) pieteikšanās notiek
elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu. Mācības ir bezmaksas un vietu skaits
tajās ir ierobežots, tādēļ, lūdzam, uzmanīgi iepazīties ar sagaidāmo dalībnieku
profilu un aicinām anketas aizpildīšanai pievērst īpašu uzmanību.
Informācija par 2.posmu. Pieteikšanās Cross Over 2.posmam nākamā gada
janvārī tiks organizēta 2018.gada rudenī. Dalībniekiem, kuri apmeklēs nacionālā
līmeņa mācības un izstrādās savu projekta ideju, būs lielākas izredzes tikt
apstiprinātiem uz starptautiskajām mācībām. Tajās būs iespēja strādāt pie sava
projekta sagatavošanas starptautiskā vidē, iegūstot padziļinātāku informāciju
par Stratēģiskās partnerības inovāciju projektiem.

Kas var
pieteikties?

Prioritāte tiks dota
dalībniekiem..

Pilngadīga persona, kura atbilst
kādam no kritērijiem:
pārstāv SIA, NVO, valsts vai
pašvaldības institūciju utt.
ir pamatota interese par
Stratēģiskās Partnerības
projektiem (KA2)
ir definēta ideja par iespējamā
KA2 projekta īstenošanu
ir sniegusi savu KA2 projektu, bet
tas ticis noraidīts
bijusi kā partneris kāda cita
organizētājā KA2 projektā

kuri pieteiksies mācībām kopā ar
savu sadarbības partneri
(potenciālo partneri projektā no
cita sektora)
kuri iepriekš īstenojuši kādu no
projektiem programmā
"Erasmus+: Jaunatne darbībā"
kuriem ir motivācija turpināt sava
projekta idejas izstrādi un
pieteikties arī Cross Over
2.posmam
kuriem ir mērķis iesniegt
Stratēģiskās partnerības projektu
2019.gada aprīļa termiņā

Pieteikuma anketa Cross Over mācību 1.posmam jāiesniedz līdz
2018.gada 3.septembra plkst. 10:00
Anketa pieejama: https://ej.uz/CrossOver2018LV

