Kā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”
mainījies Brīvprātīgais darbs?

Sākot ar 2018. gada 3. konkursu, Brīvprātīgā darba projekti Latvijā iesniedzami tikai programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” ietvaros.
Nākamais projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss – 2018. gada 16. oktobris
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/projektu-konkursirezultati
Jaunajā programmā kopumā tiek saglabāta Brīvprātīgā darba projektu ideja, tomēr lielāka nozīme tiek piešķirta vietējās
kopienas un sabiedrības vajadzībām, caur kuru risināšanu tiek attīstītas arī jaunieša personiskās un profesionālās
kompetences.
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Koordinējošā organizācija
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Pieteikumu iesniedz akreditēta
koordinējošā organizācija

Organizācijas, kuras iepriekš saņēmušas
"Erasmus+" akreditāciju, automātiski saņem
Kvalitātes zīmi, savukārt jaunās organizācijas var
pieteikties diviem statusiem – uzņēmējorganizācijas
un atbalsta organizācijas, kas iekļauj
nosūtītājorganizācijas un koordinējošās
organizācijas pienākumus

Atbalsta organizācija (pilda koordinējošās vai
nosūtītājorganizācijas lomu)
Uzņēmējorganizācija

Starptautiskos Brīvprātīgā darba projektus var
iesniegt jebkura organizācija (gan
uzņēmējorganizācija, gan atbalsta organizācija),
kurai ir Kvalitātes zīme vai "Erasmus+" akreditācija
Nacionāla līmeņa Brīvprātīgā darba projektus var
iesniegt viena organizācija, kurai ir Kvalitātes zīme
un saņemts uzņēmējorganizācijas statuss

Programma “Erasmus+”

Projektā iesaistītās
organizācijas

Līguma slēgšana

Koordinējošā organizācija
Nosūtītājorganizācija
Uzņēmējorganizācija

Līgums tiek slēgts ar koordinējošo
organizāciju, tiek pievienoti visu
partnerorganizāciju mandāti

Programma “Eiropas Solidaritātes
korpuss”

Vismaz viena uzņēmējorganizācija un vismaz viena
atbalsta organizācija no katra brīvprātīgā valsts

Līgums tiks slēgts ar projekta iesniedzēju.
Partnerorganizāciju mandāti nebūs jāiesniedz

18 – 30 gadi
Obligāti reģistrējušies un atlasīti "Eiropas
Solidaritātes korpusa" datubāzē

Dalībnieku
vecums

17-30 gadi

Brīvprātīgie var reģistrēties datubāzē no 17 gadu
vecuma, bet Brīvprātīgā darba aktivitātes sākuma
dienā jaunietim jābūt vismaz 18 gadu vecam.
Jaunieša vecums nevar pārsniegt 30 gadus uz
Brīvprātīgā darba projekta iesniegšanas brīdi

Latvia

Starptautiski un nacionāli
Starptautiski

Projektu mērogs

Nacionāli projekti var tikt īstenoti īpaši pamatotos
gadījumos!

Kopīgais

3-24 mēneši

Projekta ilgums

Individuālais brīvprātīgais darbs 2-12 mēneši (jauniešiem ar ierobežotām iespējām no 2
nedēļām)

Aktivitātes veids
un ilgums

Brīvprātīgo
skaits grupu
projektos

Grupu brīvprātīgais darbs 2 nedēļas-2 mēneši

10-40 jaunieši kopā

Atšķirības finansēšanas noteikumos
Programma “Eiropas Solidaritātes
korpuss”

Programma “Erasmus+”

Administratīvās izmaksas 225 EUR par vienu
dalībnieku, bet ne vairāk kā 2000 EUR grupu
aktivitātē vai 4500 EUR projektā

-

Ceļa izmaksas saskaņā ar EK distances kalkulatoru

Aktivitāšu izmaksas 20 EUR/dienā (dzīvošana,
ēdināšana, sagatavošana, aktivitāšu
nodrošināšana)

Organizatoriskais atbalsts
aktivitātēm 19 EUR/ dienā
(dzīvošana, ēdināšana,
sagatavošana, aktivitāšu
nodrošināšana)

Iepriekšējās plānošanas vizīte 13 EUR/dienā
(dzīvošana, ēdināšana, sagatavošana, aktivitāšu
nodrošināšana)
Kabatas nauda 4 EUR/dienā

Atbalsts dalībniekiem ar īpašām
vajadzībām (līdz 100%)

Atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām iespējām
(t.sk. īpašām vajadzībām) - 7 EUR/dienā
Sedz regulāru papildu atbalstu, kas dalībniekam
nepieciešams ikdienā, piemēram, papildu mentora
atbalstu

Ārkārtas izmaksas (vīza, ar vīzu
saistītās izmaksas, uzturēšanās
atļauja, vakcīnas, medicīniskās
izziņas, iepriekšējās plānošanas
vizīte, atbalsts dalībniekiem ar
ierobežotām iespējām/īpašām
vajadzībām) – līdz 100%

Ārkārtas izmaksas saskaņā ar pieprasīto (vīza, ar
vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļauja,
vakcīnas, medicīniskās izziņas, vienreizējs atbalsts
dalībniekiem ar ierobežotām iespējām/īpašām
vajadzībām) – līdz 100%

Lingvistiskais atbalsts 150
EUR/dalībniekam

Lingvistiskais atbalsts 150 EUR/dalībniekam tikai
tajos projektos, kur nav iespējams izmantot
Tiešsaistes lingvistisko atbalstu (TLA)

Papildu pasākumu izmaksas (+ 7%
netiešās izmaksas no papildu
pasākumu summas)

Papildu pasākumu izmaksas (+ 7% netiešās
izmaksas no papildu pasākumu summas)

Programma sedz 80% no
faktiskajām papildu pasākumu
izmaksām

Papildu pasākumu izmaksas var būt ne vairāk kā
10% no kopējā projekta finansējuma
Programma sedz 80% no faktiskajām papildu
pasākumu izmaksām

