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Kas ir stratēģiskās partnerības 
projekti?

Projekti sniedz iespēju sadarboties dažādu jomu partneriem
(jaunatnes organizācijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm,
uzņēmumiem u.c.),

lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes darbā,

risinātu jauniešiem aktuālas problēmas

uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot plaša mēroga
ilgtermiņa projektus (līdz 2 gadiem), kuros iesaistās daudzi
dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai
nozīmīgu rezultātu, piemēram,

jaunas metodoloģijas,

pētījumus,

IT rīkus un citus.



ERASMUS+ JAUNATNES JOMAS MĒRĶI

Uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem,
kompetences un prasmes

Veicināt jauniešu līdzdalību

Uzlabot jaunatnes darba kvalitāti

Atbalstīt jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām un  uz 
jauniešu vajadzībām, kā arī veicināt neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanu

Veicināt jauniešu starptautisko sadarbību
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ERASMUS+ JAUNATNES JOMAS 

PRIORITĀTES

jauniešu sociālā iekļaušana;

jauniešu bezdarba problēmas risināšana;

veselīgs dzīvesveids, jo īpaši, āra dzīves aktivitātes un sports visiem 
sociālās iekļaušanas un aktīvas līdzdalības veicināšanai;

Eiropas pilsonība;

prasmju attīstība, piemēram, uzņēmīgums, digitālās prasmes, utt.

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana 
jaunatnes darbā un neformālajā izglītībā.
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PROJEKTU VEIDI

Ir 2 veidu Stratēģiskās partnerības projekti:

1. Projekti , kas atbalsta inovācijas

(rada intelektuālo rezultātu)

2. Projekti , kas atbalsta pieredzes apmaiņu.
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NOSACĪJUMI
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min. 2 partnerorganizācijas 
dažādu veidu - jauniešu neformālās grupas, NVO, uzņēmumi, 

valsts un pašvaldību iestādes, pētījumu institūti…

un dažādu jomu organizācijas – izglītības, sociālās, 

jaunatnes, nodarbinātības, uzņēmējdarbības... 

no 2 Programmas valstīm.
Var iesaistīt Partnervalstis, ja viņu dalība nes būtisku 

pievienoto vērtību projektam.

Projekta ilgums no 6 mēn. līdz 2 gadiem.



STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU 
INICIATĪVAS

Stratēģisko partnerību ietvaros ir iespējas īstenot arī
vienkāršākus starptautiskus iniciatīvas projektus, piemēram,
starp divām nelielām jauniešu organizācijām.

Projektus izstrādā, iesniedz un īsteno paši jaunieši.

Mērķis ir veicināt

•jauniešu uzņēmīguma prasmes

•aktīvu līdzdalību

•uzņēmējdarbību
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STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU 
INICIATĪVAS

PROJEKTI AR JAUNU PIEEJU

piemēram:

•mākslas un kultūras iniciatīvas;

•aktivitātes, kas aktīvi iesaista pilsoniskajā sabiedrībā (debates,

konferences, iniciatīvas, pasākumi un konsultācijas saistībā ar

Eiropas jautājumiem)

•aktivitātes, kas dod tiešu labumu vietējai sabiedrībai.

•rada jaunas grupas, organizācijas, sociālos uzņēmumus,

sadarbības tīklus.

•aktivitātes, kas veicina organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu;

•apmācību programmu izstrāde ar neformālās izglītības metodēm par

uzņēmējdarbību (īpaši sociālo)

Kādi projekti tiek atbalstīti?
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FINANSĒJUMS

ERASMUS+ finansējums iespējams nesedz visas Jūsu konkrētā 
projekta izmaksas. 

Atkarībā no plānotā projekta, finansējums var segt sekojošas 
izmaksas, no kurām daļa tiek aprēķinātas kā vienības izmaksas:

• PROJEKTA VADĪBA

• STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU TIKŠANĀS.

Pārējās izmaksu pozīcijas var tikt atbalstītas, ja projekta laikā īstenoti 
pamatīgāki mērķi no intelektuālo rezultātu viedokļa. 

• MĀCĪŠANĀS un APMĀCĪBU aktivitātes 

• INDIVIDUĀLAIS atbalsts:

ceļa, dzīvošanas un uzturēšanās izmaksas.

• atbalsts PERSONĀM ar ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

• ĀRKĀRTAS izmaksas (piemēram, vīzas)
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PALDIES!


