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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/05/2016
saskaņā ar programmu Erasmus+
Pamatdarbība Nr. 3 – atbalsts politikas reformām
Sociālā iekļaušana ar pasākumiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā
(2016/C 99/05)
1. Apraksts un mērķi
Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek atbalstīti projekti izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, kuru mērķis ir
pilnveidot un izplatīt inovatīvu paraugpraksi, kas atbilst 2015. gada 17. marta Deklarācijas par pilsoniskuma un kopēju
brīvības, iecietības un nediskriminācijas vērtību sekmēšanu ar izglītības palīdzību (“Parīzes deklarācija” (1)) darbības jomai.
Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegtajiem priekšlikumiem galvenokārt jāatbilst vienam no šiem diviem vispārīgajiem
mērķiem, kas jānorāda pieteikuma veidlapā.
1. Vardarbīgas radikalizācijas novēršana un demokrātisku vērtību, pamattiesību, starpkultūru izpratnes un aktīva pilso
niskuma veicināšana.
2. Nelabvēlīgā situācijā esošu izglītojamo, tostarp, migrantu izcelsmes audzēkņu, iekļaušanas veicināšana, vienlaikus
novēršot un apkarojot diskriminējošu praksi.
Katram priekšlikumam turklāt jāatbilst vismaz vienam un ne vairāk kā trim no šiem konkrētajiem mērķiem:
1. Uzlabot sociālo un pilsonisko kompetenču apguvi, veicināt zināšanas, izpratni un atbildību par demokrātiskajām
vērtībām un pamattiesībām.
2. Novērst un apkarot visus diskriminācijas un segregācijas veidus izglītībā.
3. Mācību vidē veicināt dzimumu līdztiesību, izskaust dzimumu stereotipus un novērst ar dzimumu saistītu
vardarbību.
4. Uzlabot kvalitatīvas un iekļaujošas vispārējās izglītības pieejamību, pievēršot īpašu uzmanību nelabvēlīgā situācijā
esošu izglītojamo vajadzībām.
5. Veidot savstarpēju izpratni un cieņu starp cilvēkiem ar atšķirīgu etnisku un reliģisku izcelsmi, ticību un pārliecību,
tostarp, vēršoties pret stereotipiem un veicinot starpkultūru dialogu.
6. Uzlabot bērnu, jauniešu, jaunatnes darbinieku un izglītības darbinieku kritisko domāšanu, datoru un plašsaziņas
līdzekļu lietotprasmi.
7. Veidot iekļaujošu un demokrātisku mācību vidi.
8. Atbalstīt skolotājus un pedagogus konfliktu risināšanā un daudzveidības pārvaldīšanā.
(1) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
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9. Novērst radikalizāciju cietumos un slēgtās iestādēs.
10. Rosināt jauniešu līdzdalību sociālajā un pilsoniskajā dzīvē un izstrādāt iekļaušanas un iesaistīšanas praksi, lai uzru
nātu jauniešus.
11. Atvieglot nesen ieceļojušiem migrantiem mācību valodas(-u) apguvi.
12. Novērtēt nesen ieceļojušu migrantu zināšanas un validēt iepriekš iegūto izglītību.
13. Uzlabot neformālās mācīšanās pasākumu, jaunatnes darba prakses un brīvprātīgā darba kvalitāti.
Šis uzaicinājums ir iedalīts divās daļās:
1. daļa “Izglītība un apmācība”,
2. daļa “Jaunatne”.
Pretendentiem jāpiesakās tikai vienai no minētajām daļām, norādot to pieteikuma veidlapā.
Šajā uzaicinājumā tiek atbalstītas trīs projektu grupas:
1. grupa – transnacionāli sadarbības projekti (1. daļa un 2. daļa)
2. grupa – plaša mēroga brīvprātīgā darba projekti 2. da(ļa)
3. grupa – Erasmus+ valsts aģentūru tīklošanas projekti (1) (2. daļa)
Pretendentiem jāpiesakās tikai vienai no minētajām grupām, norādot to pieteikuma veidlapā.
2. Atbilstošie pretendenti
Atbilstoši pretendenti ir publiskas un privātas organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, uz
kurām attiecas Parīzes deklarācija. Saskaņā ar šo uzaicinājumu par tiesīgiem pieteikties uzskata šādus pretendentus:
— izglītības iestādes un citus izglītības nodrošinātājus,
— valsts/reģionāla/vietēja līmeņa publiskas iestādes, kas ir atbildīgas par izglītību, apmācību un jaunatni,
— bezpeļņas organizācijas (NVO),
— pētniecības institūtus,
— nozaru organizācijas un sociālos partnerus,
— konsultāciju un atzīšanas centrus,
— starptautiskas organizācijas,
— privātus uzņēmumus,
— pieteikties var arī iepriekš minēto organizāciju tīkli, ja tie ir juridiskas personas,
— Erasmus+ valsts aģentūras jaunatnes jomā (2).
(1) Erasmus+ valsts aģentūru
national_agencies_en.htm
(2) Tikai 3. grupas projektiem.

saraksts

jaunatnes

jomā

ir

pieejams

šeit:

http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/

C 99/6

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

15.3.2016.

Pieteikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskas personas, kas dibinātas šajās valstīs:
— Eiropas Savienības 28 dalībvalstis,
— EBTA/EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija,
— ES kandidātvalstis: Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
Partnerību minimālais sastāvs
1. grupa – četras organizācijas, kas pārstāv četras atbilstošās valstis. Ja projektā ir iesaistīti tīkli, partnerībā jābūt vismaz
divām organizācijām, kas nav tīkla dalībnieces (t. i., diviem tīkla partneriem un divām organizācijām, kas
nav tīkla dalībnieces);
2. grupa – trīs organizācijas, kas pārstāv trīs atbilstošās valstis.
3. grupa – četras Erasmus+ valsts aģentūras jaunatnes jomā, kas pārstāv četras atbilstošās valstis.
3. Atbilstošās darbības un projektu ilgums
Darbības jāsāk veikt laikā no 2016. gada 1. decembra līdz 31. decembrim. Projekti jāīsteno 24 vai 36 mēnešu laikā.
Tomēr, ja pēc nolīguma parakstīšanas un projekta sākuma saņēmējiem ārpus to kontroles esošu, pilnīgi pamatotu
iemeslu dēļ kļūst neiespējami pabeigt projektu plānotajā periodā, ir iespējams iegūt atbilstības perioda pagarinājumu.
Piešķir ne vairāk kā sešu papildu mēnešu pagarinājumu, ja tas pieprasīts pirms dotācijas nolīgumā norādītā termiņa
beigām. Tādā gadījumā maksimālais projekta ilgums ir 42 mēneši.
Saskaņā ar šo uzaicinājumu tiek finansētas šādas darbības (saraksts nav izsmeļošs).
1. grupa. Transnacionāli sadarbības projekti
— Sadarbības/partnerību un tīklošanas modeļi, kas ietver attiecīgu (publisku/privātu) ieinteresēto personu kombinācijas
dažādās nozarēs.
— Mācību prakses, rīku un materiālu, tostarp, mācību programmu un kursu plānošanas, pielāgošana.
— Konferences, semināri, darbsemināri un tikšanās ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.
— Paraugprakses un mācību pieredzes izvērtēšana, apmaiņa un validēšana.
— Apmācība un citas spēju veidošanas darbības (piemēram, skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, vietējām iestādēm,
cietumu darbiniekiem u. tml.).
— Atbalstošas pieejas un iesaistoša prakse no jaunatnes uz jaunatni.
— Mērķorientēti izpratnes uzlabošanas un izplatīšanas pasākumi, pamatojoties uz efektīvām komunikācijas stratēģijām
un ietverot informatīvus materiālus.
— Ar Parīzes deklarācijas mērķiem saistīti darbības vai politikas ieteikumi izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.
— Novērtēšanas darbības.
2. grupa. Liela mēroga brīvprātīgā darba projekti
— Divu līdz 12 mēnešu ilgs brīvprātīgais darbs, piedaloties 17–30 gadus veciem jauniešiem, kuri dzīvo kādā no atbil
stošajām valstīm.
— Mērķorientēti izpratnes uzlabošanas un izplatīšanas pasākumi, ietverot informatīvus materiālus un efektīvas komuni
kācijas stratēģijas.
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— Konferences, semināri, darbsemināri un tikšanās ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.
— Ar nesen ieceļojušu migrantu situāciju saistīti darbības vai politikas ieteikumi brīvprātīgā darba jomā.
— Atbalstoša pieeja un iesaistoša prakse, lai uzrunātu jauniešus no nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu grupām.
— Novērtēšanas darbības.
3. grupa. Erasmus+ valsts aģentūru tīklošanas projekti
— Mērķorientēti izpratnes uzlabošanas un izplatīšanas pasākumi, ietverot informatīvus materiālus un efektīvas komuni
kācijas stratēģijas.
— Konferences, semināri, darbsemināri un tikšanās ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.
— Paraugprakses un mācību pieredzes izvērtēšana, apmaiņa un validēšana.
— Sadarbības/partnerību un tīklošanas modeļi, kas ietver attiecīgu (publisku/privātu) ieinteresēto personu kombinācijas
dažādās nozarēs.
— Mācību prakses, rīku un materiālu izstrāde.
— Politikas ieteikumu un paraugprakses piemēru sagatavošana.
— Atbalstoša pieeja un iesaistoša prakse, lai uzrunātu jauniešus no nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu grupām.
— Apmācība un citas spēju veidošanas darbības organizācijām/iestādēm, tostarp, jaunatnes darbiniekiem un brīvprātīga
jiem.
— Izmēģinātu un pārbaudītu inovāciju/paraugprakses integrēšana vietējās, reģionālās, valsts un Eiropas sistēmās un to
pilnveidošana.
— Vietējā līmeņa jaunatnes darbs un brīvprātīgais darbs, lai testētu iegūtās zināšanas.
— Novērtēšanas darbības.
Par finansējuma saņemšanai atbilstošām 1. un 3. grupā uzskata vienīgi darbības, kas tiek īstenotas atbilstošajās valstīs.
Par finansējuma saņemšanai atbilstošām 2. grupā uzskata vienīgi darbības, kas tiek īstenotas ES dalībvalstīs.
4. Piešķiršanas kritēriji
Atbilstošos pieteikumus vērtē, pamatojoties uz izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritērijiem (1).
Pieteikuma finansējuma piešķiršanas kritēriji ir šādi:
1. Nozīmība (30 %)
2. Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (20 %)
3. Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (20 %)
4. Rezultātu ietekme, izplatīšana un ilgtspēja (30 %)
(1) Sk. “Vadlīniju pretendentiem” 7., 8. un 9. iedaļu.
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Tikai priekšlikumi, kas ieguvuši:
— vismaz 60 % no kopējā punktu skaita (t. i., četru piešķiršanas kritēriju kopējā punktu skaita) un
— vismaz 50 % no katra kritērija punktu skaita,
tiek izskatīti ES finansējuma piešķiršanai.
5. Budžets
Kopējais budžets, kas pieejams projektu līdzfinansēšanai saskaņā ar šo uzaicinājumu, ir 13 000 000 EUR, un tā sadalī
jums ir šāds:
1. daļa “Izglītība un apmācība” – 10 000 000 EUR,
2. daļa “Jaunatne” – 3 000 000 EUR.
Budžets katrai daļai un indikatīvs sadalījums pa grupām

1. grupa – transnacionāli sadarbības projekti

Kopā: 10 500 000 EUR
1. daļa: 10 000 000 EUR
2. daļa: 500 000 EUR

2. grupa – liela mēroga brīvprātīgā darba projekti

2. daļa: 1 000 000 EUR

3. grupa – Erasmus+ valsts aģentūru tīklošanas projekti

2. daļa: 1 500 000 EUR

ES finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 90 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.
Maksimālais dotācijas apmērs vienam projektam ir 500 000 EUR.
Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus uzaicinājumam pieejamos līdzekļus.
6. Iesniegšanas procedūra un termiņš
Pirms elektroniskas pieteikuma iesniegšanas pretendentiem ir jāreģistrē sava organizācija izglītības, audiovizuālās jomas,
kultūras, pilsoniskuma un brīvprātīgā darba dalībnieku portālā un jāsaņem dalībnieka identifikācijas kods (PIC). PIC ir
jānorāda pieteikuma veidlapā.
Dalībnieku portāls ir rīks, ar ko pārvalda visu ar organizācijām saistīto juridisko un finanšu informāciju. Informācija par
to, kā reģistrēties, ir pieejama portālā šādā adresē: http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Pretendentiem rūpīgi jāizlasa visa informācija par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un iesniegšanas procedūru, kā arī
jāizmanto dokumenti, kas ir daļa no pieteikuma (pieteikuma pakete) un ir pieejami šeit: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-andyouth_en
Pieteikuma pakete jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot pareizo e-veidlapu, kas ir pareizi aizpildīta un kurai pievienoti visi
attiecīgie pielikumi un apliecinošie dokumenti. Pieteikuma veidlapas ir pieejamas internetā šādā adresē:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Pieteikuma veidlapas, kurās nav iekļauta visa vajadzīgā informācija un kuras nav iesniegtas tiešsaistē līdz termiņa bei
gām, netiek izskatītas.
Pieteikumi dotāciju saņemšanai jāsagatavo kādā no ES oficiālajām valodām.
Iesniegšanas termiņš: 2016. gada 30. maijs, pulksten 12.00 (pusdienlaiks) pēc Centrāleiropas laika
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7. Papildu informācija
Plašāku informāciju sk. “Vadlīnijās pretendentiem”.
Vadlīnijas pretendentiem un pieteikuma pakete ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-througheducation-training-and-youth_en
E-pasts saziņai: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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