Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunumi!
Publicētas jaunas projektu pieteikumu veidlapas
Vēršam uzmanību, ka katra projektu veida apakšsadaļā
“Dokumenti” publicētas 1. pamatdarbības projektu pieteikumu veidlapas angļu un latviešu valodā, kas nepieciešamas, lai iesniegtu “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” projekta pieteikumu 26. aprīlī.
Vienlaicīgi informējam, ka, sākot ar 2017.
gada 2. projektu konkursu, ir mainīts 3.
pamatdarbības projektu pieteikumu iesniegšanas veids, ļaujot pieteikumus iesniegt tiešsaistē: https://webgate.ec.europa.eu/webeforms/. Turpmāk projekta pieteikuma iesniegšanai nebūs
jāizmanto pdf formāta projekta pieteikuma veidlapas.
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Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību?
Kāpēc gan ne?
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Kultūras
ministriju rīko informatīvu semināru par medijpratību un starptautiskām pieredzes apmaiņas iespējām medijpratībai veltītajos projektos
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. Pieteikšanās
semināram līdz 24. aprīlim.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2o75ME6

Piesakies Austrumu partnerības
jaunatnes forumam

No 2017. gada 22. līdz 23. jūnijam Varšavā notiks trešais Austrumu partnerības jaunatnes forums. Forumā piedalīsies
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2ngOxvs
ap 300 dalībnieku no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības
valstīm, tajā tiks diskutēts par jauniešu pilsonību, aktīvu līdzdalību
Piedalies īso stāstu konkursā "A Sea of Words"
un viņu iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Pieteikšanās līdz 12. aprīlim!
Autori vecumā no 18 līdz 30 gadiem aicināti iesniegt īstus vai
izdomātus īsos stāstus par tēmu “Jaunatne, stereotipi un raVairāk informācijas: http://bit.ly/2niRD38
dikalizācija”.
Stāstus var rakstīt jebkurā no EuroMed reģiona 43 oficiālajām
valodām, tiem nevajadzētu pārsniegt 2500 vārdu garumu.
Stāstus var iesniegt individuāli vai grupā.

Youtube: JSPALatvia

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2017.
gada 24. maijs, tie jāiesniedz elektroniski e-pastā: concurso@iemed.org
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Vairāk informācijas:
http://bit.ly/2oaBlND

Eiropas Jaunatnes nedēļa
No 2017. gada 1. līdz 7. maijam visā Eiropā norisināsies Eiropas
Jaunatnes nedēļa. Tajā tiks uzsvērta jauniešu solidaritāte un sociālais ieguldījums Eiropā, tiks popularizēta “Erasmus+” programma
un sniegta informācija par to, kā arī šī nedēļa kalpos par platformu, lai uzklausītu jauniešu idejas par ES
jaunatnes politikas attīstību nākotnē.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2nlzrpl

