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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS 2013 – EAC/S11/13
Programma Erasmus+
(2013/C 362/04)
Atlikšanas klauzula
Eiropas likumdevēja iestāde vēl nav pieņēmusi 2014.–2020. gada ES izglītības, apmācības, jaunatnes un
sporta programmu (turpmāk “programma”), kuru Eiropas Komisija ierosināja 2011. gada 23. novembrī.
Tomēr Komisija ir nolēmusi publicēt šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai varētu netraucēti īstenot
programmu, tiklīdz Eiropas likumdevēja iestāde būs pieņēmusi pamataktu, un lai potenciālie Eiropas Savie
nības dotāciju saņēmēji varētu laicīgi sagatavot savus priekšlikumus.
Uz šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošanu attiecas arī šādi nosacījumi:
— Eiropas likumdevēja iestāde pieņem programmas izveides pamataktu bez nozīmīgām izmaiņām,
— ar pamataktu izveidotā programmas komiteja sniedz pozitīvu atzinumu vai neiebilst,
— pēc programmas nodošanas izskatīšanai komitejā Komisija pieņem 2014. gada darba programmu un
— pēc 2014. gada budžeta pieņemšanas budžeta lēmējinstitūcijā ir pieejamas apropriācijas, kas paredzētas
2014. gada budžeta projektā, vai, ja budžets netiek pieņemts – tās, kas paredzētas provizorisko divpad
smitdaļu sistēmā.
Tāpēc šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai nav juridiski saistošs. Gadījumā, ja Eiropas likum
devējas iestādes būtiski groza pamataktu, līgumslēdzēja iestāde patur tiesības pārtraukt vai anulēt šo uzaici
nājumu iesniegt priekšlikumus un izsludināt citus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ar citādu saturu un
atbilstošiem iesniegšanas termiņiem.
1. Ievads un mērķi
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido
“Erasmus+”, Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, un uzaicinājums ir
atkarīgs no šīs regulas pieņemšanas. Programma attiecas uz laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam.
Konkrētie programmas “Erasmus+” mērķi ir uzskaitīti regulas 5., 11. un 16. pantā.
2. Darbības
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ietver šādas programmas “Erasmus+” darbības.
Pamatdarbība Nr. 1 (PD1) – personu mobilitāte mācību nolūkos:
— personu mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
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— kopīgu maģistra grādu iegūšana,
— apjomīgi Eiropas brīvprātīgā darba pasākumi.
Pamatdarbība Nr. 2 (PD2) – sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa:
— stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
— zināšanu apvienības,
— nozaru prasmju apvienības,
— spēju veidošana jaunatnes jomā.
Pamatdarbība Nr. 3 (PD3) – atbalsts politikas reformām:
— strukturēts dialogs: jauniešu un lēmumu pieņēmēju, kuri darbojas jaunatnes jomā, tikšanās.
Jean Monnet pasākumi:
— Jean Monnet katedras,
— Jean Monnet moduļi,
— Jean Monnet izcilības centri,
— Jean Monnet atbalsts iestādēm un apvienībām,
— Jean Monnet tīkli,
— Jean Monnet projekti.
Sports:
— sadarbības partnerības sporta jomā,
— bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī.
3. Atbilstība
Jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā var
pieteikties finansējumam programmā “Erasmus+”. Turklāt jauniešu grupas, kas darbojas jaunatnes darba
jomā, arī ja tas nenotiek jaunatnes organizācijas kontekstā, var pieteikties mācību mobilitātes finansējumam,
kas paredzēts jauniešiem un darbiniekiem jauniešu jautājumos, kā arī stratēģiskām partnerībām jaunatnes
jomā.
Programmā “Erasmus+” var piedalīties turpmāk norādītās valstis (1).
Šādas programmas valstis var pilnībā piedalīties visās programmas “Erasmus+” darbībās:
— Eiropas Savienības 28 dalībvalstis,
— EBTA un EEZ valstis Islande, Lihtenšteina, Norvēģija (2),
— ES kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (3),
— Šveices Konfederācija (4).
(1) Izņemot Jean Monnet darbības, kurām var pieteikties augstākās izglītības iestādes visā pasaulē.
(2) Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas līdzdalība ir atkarīga no EEZ Apvienotās komitejas lēmuma. Ja laikā, kad pieņem
lēmumu par dotācijas piešķiršanu, “Erasmus+” regula nav iestrādāta EEZ līgumā, dalībniekiem no šīm valstīm finan
sējumu nepiešķirs, un tos neņems vērā saistībā ar konsorciju/partnerību minimālo lielumu.
(3) Turcijas un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalība šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir
atkarīga no tā, vai tiek parakstīts saprašanās memorands starp Komisiju un attiecīgi abu šo valstu kompetentajām
iestādēm. Ja laikā, kad pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu, saprašanās memorands nav parakstīts, dalībniekiem
no attiecīgās valsts finansējumu nepiešķirs, un tos neņems vērā saistībā ar konsorciju/partnerību minimālo lielumu.
(4) Šveices Konfederācijas līdzdalība ir atkarīga no tā, vai ar šo valsti tiek noslēgts plānotais divpusējais nolīgums. Ja laikā,
kad pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu, šis divpusējais nolīgums nav parakstīts, dalībniekiem no Šveices
Konfederācijas finansējumu nepiešķirs, un tos neņems vērā saistībā ar konsorciju/partnerību minimālo lielumu.
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Turklāt atsevišķās programmas “Erasmus+” darbībās var piedalīties organizācijas no partnervalstīm.
Sīkāku informāciju par dalības nosacījumiem lūdzam skatīt programmas “Erasmus+” vadlīnijās.
4. Piešķiršanas kritēriji
Pieteikumus par šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iekļautajām darbībām novērtēs, pamatojoties uz
šādiem kritērijiem.
Pamatdarbība Nr. 1, pamatdarbība Nr. 3, sports (bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī):
— projekta atbilstība,
— projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte,
— ietekme un izplatīšana.
Pamatdarbība Nr. 2, Jean Monnet, sports (sadarbības partnerības sporta jomā):
— projekta atbilstība,
— projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte,
— projekta darba grupas un sadarbības risinājumu kvalitāte,
— ietekme un izplatīšana.
Sīkāku informāciju piešķiršanas kritēriju piemērošanu konkrētajām darbībām lūdzam skatīt programmas
“Erasmus+” vadlīnijās.
5. Projektu budžets un ilgums
Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ir lēsts EUR 1 507,3 miljonu
apmērā.
Izglītība un apmācība – EUR 1 305,3 miljoni
Jaunatne –

EUR 174,2 miljoni

Jean Monnet –

EUR 11,2 miljoni

Sports –

EUR 16,6 miljoni

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un
iesaistīto partneru skaits.
6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst. 12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.
Pamatdarbība Nr. 1
Personu mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi)

2014. gada 17. marts

Personu mobilitāte tikai jaunatnes jomā

2014. gada 30. aprīlis

Personu mobilitāte tikai jaunatnes jomā

2014. gada 1. oktobris

Kopīgu maģistra grādu iegūšana
Apjomīgi Eiropas brīvprātīgā darba pasākumi

2014. gada 27. marts
2014. gada 3. aprīlis
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Pamatdarbība Nr. 2
Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā (visi)
Stratēģiskās partnerības tikai jaunatnes jomā
Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības
Spēju veidošana jaunatnes jomā

2014. gada 30. aprīlis
2014. gada 1. oktobris
2014. gada 3. aprīlis
2014. gada 3. aprīlis
2014. gada 2. septembris

Pamatdarbība Nr. 3
Jauniešu un lēmumu pieņēmēju, kuri darbojas jaunatnes jomā, tikšanās

2014. gada 30. aprīlis
2014. gada 1. oktobris

Jean Monnet darbības
Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts iestādēm un apvienībām, tīkli,
projekti

2014. gada 26. marts

Darbības sporta jomā
Sadarbības partnerības sporta jomā

2014. gada 15. maijs

Bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī

2014. gada 14. marts
2014. gada 15. maijs

Sīkākas instrukcijas par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas “Erasmus+” vadlīnijās.
7. Plašāka informācija
Detalizēti šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumi, tostarp prioritātes, ir izklāstīti programmas
“Erasmus+” vadlīnijās, kas atrodamas šādā interneta adresē: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
Programmas “Erasmus+” vadlīnijas veido šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemamu daļu, un tajās
izklāstītie dalības un finansēšanas nosacījumi ir pilnībā attiecināmi uz šo uzaicinājumu.

