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Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspējība

Dalība demokrātiskajā dzīvēDigitālā transformācija

Prioritātes



Iespēja 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām
iespējām, īpaši tiem, kas pēc pašu iniciatīvas nepieteiktos
aktivitātei, doties ceļojumā individuāli vai grupā pa Eiropu,
izmantojot dzelzceļu,  gūt pieredzi un uzlabot savas
kompetences, saņemot  organizācijas atbalstu.

DiscoverEU
iekļaušanas

projekti

DiscoverEU iekļaušanas projekti nav akadēmiski
mācību braucieni, apmaiņas peļņas gūšanas
nolūkos, uzstāšanās tūres, tūrisma aktivitātes,
sanāksmes, mācības

2023



Uzzināt par Eiropu, kā arī atklāt
Eiropas piedāvātās iespējas
jauniešu turpmākai dzīvei un
izglītībai

Projekta
mērķis Nodrošināt jauniešus ar viņiem

vērtīgām zināšanām, prasmēm un
pieredzi

Veicināt saikni un starpkultūru
dialogu starp jauniešiem

Veicināt jauniešu piederības
sajūtu Eiropas Savienībai

Iedvesmot jauniešus izvēlēties
ilgtspējīgu ceļošanu un veicināt
vides apziņu kopumā

2023
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Projekts =
mācīšanās



2023

Projekta
cikls

Mērķu un vajadzības
izzināšana

Mācīšanās rezultāti

Ceļojuma plānošana

OID koda iegūšana

Projekta pieteikuma
izstrāde un iesniegšana

Dalībnieku sagatavošana

Praktiskie un loģistikas
pasākumi

Līgumu noslēgšana

Rezervācijas

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

PROJEKTA
PLĀNOŠANA

Ceļojums ar mācīšanās
elementiem

Citu ceļotāju satikšana

Kopīgie tikšanās 
pasākumi

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Aktivitāšu izvērtēšana

Mācīšanās izvērtēšana

Rezultātu izplatīšana

Publicitātes pasākumi

PROJEKTA
SĀKUMS

PROJEKTA
NOSLĒGUMS

2023

SAGATAVOŠANĀS
POSMS

ĪSTENOŠANAS
POSMS

TURPINĀJUMA
AKTIVITĀTES
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BudžetsAtbilstības
kritēriji

Organizāciju skaits
1 organizācija

Organizācijas profils
Bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās
organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes,
pašvaldības, sociālie uzņēmumi, neformālās
jauniešu grupas
Projekta ilgums
3 - 18 mēneši
Aktivitātes ilgums
1 līdz 30 dienas. Projekta laikā var tikt
organizētas vairākas aktivitātes

Aktivitātes norise
Vismaz vienā valstī, kas nav dalībnieka
mītnes valsts

Dalībnieku skaits
1-5 dalībnieki aktivitātē (neieskaitot grupu līderus,
fasilitatorus vai pavadošās personas)

Ceļojošās grupas sastāvs
Jaunieši vai jaunieši ar pavadoņiem

Dalībnieku vecums
Aktivitātes sākuma brīdī 18 gadus veci jaunieši ar
ierobežotām iespējām, nosūtītājvalsts residenti.
Grupu līderi, fasilitatori, pavadošās personas
vizmaz 18 gadus vecas

Pieteikuma iesniegšanas vieta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(LV02)

Obligāti pievienojamie dokumenti
Iesniedzējorganizācijas likumiskā pārstāvja
parakstīta deklarācija 

Iesniegšanas laiks
2023.gada 23. februāris līdz plkst. 13:00 pēc Latvijas
laika (uzsākšana: 01.07.2023. -  31.03.2024.)



Budžets

2023

Pieejamais
finasnējums

 59 435.50 euro

DiscoverEU iekļaušanas projekti
1. projektu konkurss

23.02.2023.



Ceļošanas izmaksas
Ceļošanas pase vilcienam 7 dienām 30 dienu
periodā (dalībniekiem un pavadošajām personām)

Ceļojot jāizmanto transporta līdzekļi, kas rada
samazinātus CO2 izmešus

Ja galamērķis atrodas ārpus Eiropas centrālās
dzelzceļa līnijas, ceļa izmaksas saskaņā ar EK
attāluma kalkulatoru

Budžets

2023

Budžets



Individuālais atbalsts 
(naktsmītnēm un ēdināšanai)
70 euro dalībniekam dienā, max 21 dienai,
ieskaitot grupu līderus, fasilitatorus un
pavadošās personas

Iekļaušanas atbalsts organizācijām
100 euro dalībniekam projektā, neskaitot grupu
līderus, fasilitatorus un pavadošās personas

Ārkārtas izmaksas
Faktiskās izmaksas 
-vīzas un ar to saistītās izmaksas,
vakcinācija, medicīniskās izziņas 100%, 
-ceļošanas rezervācijas 80%.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekam
Faktiskās izmaksas 

2023

Organizatoriskās izmaksas 
(ceļojumu organizēšanai) 
100 euro dalībniekam projektā, neskaitot grupu
līderus, fasilitatorus un pavadošās personas

Budžets
Budžets



Projekta nozīmība,
pamatojums un

ietekme
 

40 punkti

Projekta
izstrādes
kvalitāte

 
40 punkti

Projekta vadības
kvalitāte

 
20 punkti

Kvalitātes
kritēriji 100 p.

60 p.
50 %

max min min

2023



Katrs projekta pieteikums = unikāls un oriģināls projekta idejas
piedāvājums. Nekopē saturu no iepriekš iesniegtiem projektu
pieteikumiem

Viens projekta pieteikums var tikt iesniegts vienu reizi un tikai
vienā valstī

Pārbaudi pieprasīto budžetu

2023

Ņem
vērā!



Programmas
dokumenti

2023



Atbalsta
materiāli

2023



Projekta
detalizēta
izstrāde +

obligātie pielikumi

Tālākie soļi

Organizāciju
reģistrācija, OID
kods, vadlīniju

izpēte Konsultēšanās
ar JSPA

Projekta pieteikuma
iesniegšana

tiešsaistē

Tālākie 
soļi

“DiscoverEU"
iekļaušanas

projektu mācības
18.-20.01.2023.

(pieteikšanās līdz
11.01.2023.)
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 Vienotā ES programmu platforma

Organizāciju reģistrēšana
(OID kods)

Projekta pieteikuma
iesniegšana

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

2023

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


SAZINIES AR MUMS!

INFO@JAUNATNE.GOV.LV
+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV @JAUNATNESSTA
RPTAUTISKOPROG
RAMMUAGENTURA

@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

DiscoverEU
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Barba Butule

barba.butule@jaunatne.gov.lv
Līva Jakovļeva

liva.jakovleva@jaunatne.gov.lv


