KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte
izglītības jomā» - pieteikšanās,
īstenošanas nosacījumi, stipendiju
likmes
Erasmus/Erasmus+ koordinatoru seminārs
2014.g. 29.-30.janvāris

AIIE studentu mobilitāte
• Studentu mobilitāte - studiju un prakses periods ārvalstīs (studiju periods
var iekļaut arī prakses periodu)
• Studiju periodam ārvalstīs ir jābūt daļai no studenta studiju programmas
nosūtošajā augstskolā. Studiju mobilitāti var īstenot visu ciklu programmās
(koledžu programmas tiek skaitītas pirmajā studiju ciklā, 5-6 EQF līmenis).
Periods - 3-12 mēneši
• Studiju prakse ārvalstīs tiek atbalstīta visu ciklu programmās
• Studiju prakses periods – 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc studenta
studiju programmas beigšanas (Šī aktivitāte iekļauj arī asistentūras
jaunajiem pedagogiem)
• Iespēju robežās studiju praksei ir jābūt iekļautai studiju programmā
• Viens students var īstenot mobilitāti kopā 12 mēnešus katrā studiju ciklā,
kā arī LLP programmas mobilitātes dalībnieki var piedalīties Erasmus+
mobilitātes aktivitātēs

AIIE studentu mobilitāte (2)
• Studentam, kurš piedalās Erasmus+ mobilitātē, ir jābūt
reģistrētam AIIE, studijās dodoties sākot no
2.akadēmiskā gada. Uz dalību praksē šis ierobežojums
neattiecas.
• “ Nesenie AIIE absolventi ” var piedalīties Erasmus+
mobilitātes prakšu aktivitātēs. AIIE ir jāveic “neseno AIIE
absolventu ” atlase to pēdējā studiju gada laikā un
studentam ir jāīsteno prakses mobilitāte ārvalstīs 1 gada
laikā pēc AIIE absolvēšanas.

AIIE personāla mobilitāte (1)
• Akadēmiskā personāla mobilitāte – iespējas
akadēmiskajam personālam vai uzaicinātajam
personālam no uzņēmumiem pasniegt lekcijas
partneraugstskolā
• Personāla pieredzes apmaiņa – augstskolu
personāla profesionālās pilnveides aktivitātes
(izņemot konferences) un darba vērošanas
aktivitātes partneraugstskolā vai jebkurā citā
atbilstošā institūcijā ārvalstīs

AIIE personāla mobilitāte (2)
• Akadēmiskā personāla mobilitāte – nosūtošajai institūcija ir jābūt
AIIE, kurai ir piešķirta ECHE vai jebkurai publiskai vai privātai
organizācijai, kas darbojas izglītības un apmācības jomā , uzņemošā
institūcija – AIIE, kurai ir piešķirta ECHE
• AIIE vispārējā personāla mobilitāte - nosūtošajai institūcija ir jābūt
AIIE, kurai ir piešķirta ECHE , uzņemošā institūcija - AIIE, kurai ir
piešķirta ECHE vai jebkurai publiskai vai privātai organizācijai, kas
darbojas izglītības un apmācības jomā vai darba tirgū
• Mobilitātes ilgums - 2 dienas - 2 mēneši, neskaitot ceļa dienas.
Akadēmiskā personāla mobilitātei ir jānodrošina vismaz 8
apmācības stundas 1 nedēļas laikā (vai jebkurā mazākā mobilitātes
periodā).

Mobilitātes projekts
• Mobilitātes projekts sastāv no 3 daļām – sagatavošanās, ieskaitot
praktiskos jautājumus, projekta īstenošana un nobeigums, ieskaitot
aktivitāšu novērtēšanu, formālo atzīšanu, projekta rezultātu
izplatīšanu un tālāku izmantošanu;
• Inovācija Erasmus+ programmas ietvaros – tiek stiprināts atbalsts
mobilitātes dalībnieku svešvalodas zināšanu uzlabošanai pirms
mobilitātes un mobilitātes laikā
• Eiropas on-line valodas atbalsta platforma uzsāks darbu
2014.gadā. Tā dos iespējas dalībniekiem novērtēt savas valodas
zināšanas, kā arī apgūt on-line valodas kursus, lai uzlabotu savas
svešvalodas zināšanas.

Valodas zināšanu uzlabošana
•
-

-

-

-

EK izstrādās valodas zināšanu pārbaudes un uzlabošanas on - line rīku, kas
darbosies šādā režīmā:
NA, kas rīks būs pieejams, sadalīs AIIE licences rīka izmantošanai, atbilstoši
kritērijiem, kurus noteiks EK;
visi studenti, kuriem būs tiesības izmantot on-line rīku, kuri ir izturējuši atlasi AIIE,
pirms mācību līguma parakstīšanas, veiks valodas zināšanu pārbaudi. Pārbaudes
rezultāti tiks nosūtīti studentam un nosūtošajai AIIE, tādejādi AIIE varēs noteikt to
studentu skaitu, kuriem būs nepieciešama papildus on-line valodas sagatavošana;
balstoties uz piešķirto licenču skaitu, AIIE sadalīs licences atbilstoši studentu
vajadzībām. Studentam būs pienākums iziet on-line valodas uzlabošanas kursu,
atbilstoši prasībām, kas būs norādītas mācību līgumā;
Mobilitātes beigās students veiks otro valodas zināšanu pārbaudi, lai varētu
novērtēt progresu. Pārbaudes rezultāti tiks nosūtīti studentam un nosūtošajai AIIE;
Citiem mobilitātes veidiem, vai, ja EK on-line rīks nenodrošinās atbalstu konkrētajā
valodā, AIIE var sniegt atbalstu valodas zināšanu uzlabošanai, izmantojot
mobilitātes organizēšanai paredzētos līdzekļus.

Specifiskie noteikumi mobilitātes organizēšanai
• Specifiskie noteikumi, kas attiecas uz mobilitātes organizēšanu
augstākās izglītības sektorā, t.sk. par starptinstitucionālajiem
līgumiem, mobility tool, mobilitātes dalībnieku atlasi, līgumu
slēgšanu par dalību mobilitātē, stipendijas izmaksu,
studiju/prakses perioda pārtraukšanu, pagarināšanu, atzīšanu
un atskaitīšanos ir uzskaitīti Erasmus + Programme guide
ANNEX 1 «Specific rules and information relating to mobility
activities and strategic partnerships»
• Noteikumi ir saistoši visām AIIE, kuras īstenos mobilitāti un to
ievērošanu pārbaudīs VIAA, īstenojot uzraudzības u.c.
pārbaudes vizītes

Mobilitātes projekta atlases un
finansēšanas kritēriji
• Mobilitātes aktivitātes netiek vērtētas kvalitatīvajā vērtēšanā
• Jebkurš pieteikums, kurš ir izturējis atbilstības pārbaudi saņem
finansējumu aktivitātes īstenošanai
• Finansējuma aprēķināšanā tiks izmantoti šādi kritēriji:
- kopējais pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai;
- AIIE iepriekšējā mobilitātes izpilde
- AIIE iepriekšējā finansējuma apguve
- AIIE lielums (studenti, personāls)

Aktivitātes īstenošanai paredzētais finansējums
•

AIIE mobilitātes aktivitātes īstenošanai tiks novirzīts finansējums, kas tiks sadalīts
šādās apakšsadaļās (precīzs sadalījums tiks noteikts līgumā):
1) studentu mobilitāte studijas – finansējums, kas paredzēts studentu stipendiju
izmaksāšanai, atbilstošo EK un Latvijas (ja attiecināms) noteiktajām stipendiju
likmēm
2) studentu mobilitāte prakse – finansējums, kas paredzēts studentu stipendiju
izmaksāšanai, atbilstošo EK un Latvijas (ja attiecināms) noteiktajām stipendiju
likmēm
3) AIIE akadēmiskā personāla mobilitāte - finansējums, kas paredzēts AIIE akadēmiskā
personāla stipendiju un ceļa izdevumu izmaksāšanai, atbilstošo EK un Latvijas (ja
attiecināms) noteiktajām stipendiju likmēm
4) AIIE vispārējā personāla mobilitāte - finansējums, kas paredzēts AIIE akadēmiskā
personāla stipendiju un ceļa izdevumu izmaksāšanai, atbilstošo EK un Latvijas (ja
attiecināms) noteiktajām stipendiju likmēm
5) mobilitātes organizēšanai paredzētais finansējums
6) papildus finansējums dalībnieku ar speciālām vajadzībām mobilitātes aktivitāšu
finansēšanai

Mobilitātes organizēšanas izdevumi (1)
•

Mobilitātes organizēšanas izdevumi – tiek rēķināti atbilstoši EK noteiktajām
likmēm – 350 EUR par katru mobilitātes dalībnieku līdz 100. dalībniekam, un 200
EUR par katru mobilitātes dalībnieku virs 100.dalībnieka (ieskaitot zero grant
dalībniekus)
• Mobilitātes organizēšanas izdevumi ir paredzēti, lai segtu jebkuras izmaksas, kas
rodas organizējot studentu un personāla mobilitāti, gan izbraucošo, gan
iebraucošo, kā arī lai īstenotu ECHE noteiktos atbilstības principus. Piemēram:
- institucionālā sadarbība ar partnerinstitūcijām, ieskaitot sanāksmes, kurās vienojās
par starpinstitucionālo līgumu nosacījumiem attiecībā uz mobilitātes dalībnieku
atlasi, sagatavošanu, uzņemšanu un integrēšanu, kā arī lai aktualizētu minētos
līgumus;
- aktualizēta kursu kataloga sagatavošana un nodošana starptautiskajiem
studentiem;
- atbalsta sniegšana studentiem un personālam;
- studentu un personāla atlases veikšana;
- mācību līgumu sagatavošana tā, lai nodrošinātu pilnu studentu mobilitātes atzīšanu,
personāla mobilitātes līgumu sagatavošana un atzīšana

Mobilitātes organizēšanas izdevumi (2)
- valodas un starpkultūru sagatavošanas nodrošināšana gan
izbraucošajiem, gan iebraucošajiem studentiem un personālam;
- iebraucošo studentu un personāla integrācijas veicināšana;
- efektīvas uzraudzības
un atbalsta sistēmas nodrošināšana
mobilitātes dalībniekiem;
- specifisku pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu studentu prakšu
kvalitāti uzņēmumos;
- mācību kursu un atbilstošo kredītpunktu atzīšanas nodrošināšanai,
izdodot atbilstošus atzīmju izrakstus un diploma pielikumus;
- atbalsta sniegšanai mobilitātes dalībniekiem pēc mobilitātes
beigām, lai veicinātu viņu re-integrāciju AIIE un viņu pieredzes
izmantošanai AIIE kā institūcijas un studentu un personāla labā.

Mobilitātes organizēšanas izdevumi (3)
• AIIE piesakoties un saņemot ECHE ir piekritušas īstenot
augstas kvalitātes mobilitātes aktivitātes, t.sk.
nodrošināt valodas sagatavošanos visiem mobilitātes
dalībniekiem
• Tām AIIE, kuras spēs par mazākiem resursiem nodrošināt
ECHE minēto kvalitāti, būs iesēja pārcelt 50% no
mobilitātes organizēšanai paredzētā finansējuma uz
mobilitātes aktivitātēm

Zero grant mobilitātes dalībnieki
• Zero grant mobilitātes dalībnieki nesaņem finansiālu
atbalstu no EK finansējuma
• Zero grant mobilitātes dalībnieki ir tādi paši Erasmus+
mobilitātes dalībnieki kā pārējie, t.i. uz viņiem attiecas
tie paši noteikumi
• Zero grant mobilitātes dalībnieki ir jānorāda statistikas
atskaitēs, kā arī viņiem ir jāsniedz atskaites, izmantojot
Mobility tool

Atbalsts dalībniekiem ar speciālajām vajadzībām
• AIIE, kuras ir atlasījušas dalībai mobilitātē, cilvēkus ar
speciālajām vajadzībām, varēs pieteikties papildus
finansējumam VIAA
• Papildus finansējums tiks kalkulēts uz reālajām mobilitātes
dalībnieka vajadzībām un izmaksāts pamatojoties uz reālajām
izmaksām – jāatskaitās par reālajām izmaksām, plus stipendiju
• Noteikumi un veidlapa tiks ievietota VIAA mājas lapā

Stipendijas lielums – studijas/prakse (1)
EK ir studentu mobilitātei (studijas/prakse) noteikusi šādas valstu grupas uz kurām izmaksājama
FIKSĒTA stipendija no EK finansējuma līdzekļiem:
Valstu grupa

Valstis

Stipendija no EK
finanšu līdzekļiem

Group 1
Programme Countries with
higher living costs

Denmark, Ireland,
France, Italy, Austria, Finland, Sweden,
United Kingdom,
Liechtenstein, Norway, Switzerland

500 EUR mēnesī

Group 2
Programme Countries with
medium living costs

Belgium, Czech Republic, Germany, Greece,
Spain, Croatia, Cyprus,
Luxembourg,Netherlands, Portugal,
Slovenia, Iceland,Turkey

450 EUR mēnesī

Group 3
Programme Countries with
lower living costs

Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, 400 EUR mēnesī
Malta, Poland, Romania,
Slovakia, former Yugoslav Republic of
Macedonia

Stipendijas lielums – studijas/prakse (2)
•
•

Studentiem, kuri nāk no maznodrošinātajām ģimenēm, AIIE varēs palielināt fiksēto
stipendijas likmi par 100 EUR mēnesī;
Informāciju par maznodrošinātās personas statusu sniedz konkrētā pašvaldība.
Saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" par
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis
nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst
būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis
Ministru kabinets (persona, kuras ienākumi nepārsniedz 90 latus mēnesī, ir
atzīstama par trūcīgu). Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek
izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa. Lai noskaidrotu pašvaldības noteiktos
kritērijus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, nepieciešams
vērsties savā pašvaldībā.

Stipendijas lielums – studijas/prakse (3)
• Visiem studentiem, kuri dodas uz konkrētu valsti ir jāizmaksā vienāda
fiksētā stipendijas likme
• Valsts budžets – VIAA ir sniegusi priekšlikumu IZM par atbalsta sniegšanu
no valsts budžeta studentu mobilitātes īstenošanai, piedāvājot šādu
risinājumu, kuru AIIE var izvēlēties atbilstoši specifiskām vajadzībām un
pieejamā finansējuma apjoma:
1.risinājums-paaugstināt EK fiksētās stipendijas likmes līdz maksimums 200
EUR (augstskola pati izvēlas par cik paaugstināt, to nosakot atsevišķā
iekšējā normatīvajā dokumentā, ievērojot noteikumu, ka uz vienu valsti
studenti saņem vienādu stipendiju)
2.risinājums – no LV budžeta AIIE var atbalstīt zero grant studentus,
izmaksājot stipendijas likmi, kas nepārsniedz EK+ LV stipendiju.
Svarīgi: no EK budžeta izmaksātās stipendijas nedrīkst pārsniegt EK noteikto
fiksēto likmi.

Stipendijas lielums-AIIE personāls (1)
Ceļa izdevumus AIIE personālam aprēķina pēc šādiem principiem:
Eligible costs

Eligible costs

Financing
mechanism

Amount

Rule of allocation

Travel

Contribution to
the travel costs
of participants,
from their place
of
origin
to the venue of
the
activity and return

Unit costs

100 and 499 KM:
180 EUR
500 and 1999 KM:
275 EUR
2000 and 2999
KM:
360 EUR
3000 and 3999
KM:
530 EUR
4000 and 7999
KM:
820 EUR 8000 KM
or more 1100 EUR

Based on the
travel distance per
participant. Travel
distances must be
calculated using
the distance
calculator
supported by the
European
Commission.

Stipendijas lielums-AIIE personāls (2)
Stipendija AIIE personālam tiek rēķināta pēc šādas formulas, ievērojot FIKSĒTO EK
likmi katrai valstij – no 1.-14.dienai piemēro pilno likmi 100% apmērā, no 14.60.dienai – 70% no pilnās likmes
Fiksētās likmes ir sadalītas šādās valstu grupās:
Valstu grupa
Denmark, Ireland, Netherlands, Sweden, United
Kingdom

160 EUR dienā

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Greece, France,Italy, Cyprus, Luxembourg,
Hungary, Austria, Poland, Romania, Finland,
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Turkey

140 EUR dienā

Germany, Spain, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, former Yugoslav Republic of 120 EUR dienā
Macedonia
Estonia, Croatia, Lithuania, Slovenia

100 EUR dienā

Stipendijas lielums-AIIE personāls (3)
• Valsts budžets – VIAA ir sniegusi priekšlikumu IZM par atbalsta sniegšanu
no valsts budžeta AIIE personāla mobilitātes īstenošanai, piedāvājot šādu
risinājumu, kuru AIIE var izvēlēties atbilstoši specifiskām vajadzībām un
pieejamā finansējuma apjoma:
1.risinājums-paaugstināt EK fiksētās stipendijas likmes līdz maksimums 400
EUR PAR MOBILITĀTI(augstskola pati izvēlas par cik paaugstināt, to
nosakot atsevišķā iekšējā normatīvajā dokumentā, ievērojot noteikumu, ka
uz vienu valsti mobilitātes dalībnieki saņem vienādu stipendiju)
2.risinājums – no LV budžeta AIIE var atbalstīt zero grant AIIE personāla
pārstāvjus, izmaksājot stipendijas likmi, kas nepārsniedz EK+ LV stipendiju.
Svarīgi: no EK budžeta izmaksātās stipendijas nedrīkst pārsniegt EK noteikto
fiksēto likmi.

Pieteikumu iesniegšana
• EK pieteikumus iesniedz tiešsaistē, veidlapas būs
pieejamas VIAA mājas lapā (pagaidām pieejamas
informatīvos nolūkos)
• Pieteikumu LV budžetam (ja attiecināms) iesniedz
parakstītu VIAA līdz 17.03.2014. (pasta zīmogs). Veidlapas
(ja attiecināms) – tiks ievietotas VIAA mājas lapā

Galvenie atbilstības kritēriji
•

Pieteikumus mobilitātes organizēšanai (KA1 aktivitāte augst.izgl.) iesniedz tikai
augstskolas, kurām ir piešķirta ECHE
• Projekta ilgums – 16 vai 24 mēneši. Pieteicējs var izvēlēties projekta ilgumu
pieteikuma veidlapā, balstoties uz projekta lielumu
• VIAA skaidrojums par projekta ilgumu:
16 mēnešu projekts – finansējuma apguves nosacījumi līdzīgi kā esošajiem mobilitātes
projektiem
24 mēnešu projekts – iespēja labāk apgūt piešķirto finansējumu, īstenojot mobilitātes,
kuras nav tieši piesaistītas akadēmiskajam gadam (personāls, prakse, neseno
absolventu prakse), taču daudz lielāka vērība jāpievērš tam, lai būtu nodalīta
projekta grāmatvedība un katra konkursa gada finansējums.
• Pieteikumus iesniedz izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, pieejama VIAA
mājas lapā, kā aģentūru norādot LV01 (Latvija)
• Pieteikumi jāiesniedz TIEŠSAISTĒ līdz 2014.gada 17.martam plkst. 12:00
(pusdienas laiks, Briseles laiks. Latvijas laiks 13:00)
• Projekta sākuma datums – 2014.gada 1.jūlijs

Kā iesniegt EK pieteikumu (1)
•
•
•
-

-

1)
2)

AIIE, lai iesniegtu EK pieteikumu Erasmus+ programmā ir jāreģistrējas Unique Registration
facility (URF) sadaļā EK Participants Portālā;
Lai piereģistrētos ir nepieciešams ECAS konts un parole. URF lietotāja rokasgrāmata ir izsūtīta
AIIE listei, kā arī būs pieejama VIAA mājas lapā
AIIE ir jālejupielādē šādi dokumenti URF :
Legal
entity
form:
pieejama
šeit:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en
.cfm
Financial
identification
form
:
pieejama
šeit:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cf
m
Privātu personu dibinātai AIIE papildus ir jāiesniedz šādi dokumenti, kas tiks izmantoti
finansiālās kapacitātes pārbaudei:
Declaration of Honour (pieteikuma veidlapas G sadaļa, jāizdrukā, jāparaksta, jāievieto URF)
– ja projekta finansējums ir zem 60 000 EUR;
Gada pārskats par 2013.gadu (ja tāds vēl nav iesniegts VID, tad gada pārskats par 2012.gadu
un papildus operatīvie dati par 2013.gadu, jāievieto URF) – papildus iepriekš minētajam, ja
projekta finansējums pārsniedz 60 000 EUR.

Kā iesniegt EK pieteikumu (2)
•Piereģistrējoties portālā, tiks izsniegts PIC kods – 9 ciparu skaitlis.
Minētais kods tiek piešķirts unikāls katram pieteicējam un tiks
izmantots sarakstē ar EK un NA
•AIIE detalizēti jāiepazīstas ar atbilstības un izslēgšanas kritērijiem, kas
minēti Erasmus+ Programme Guide Part C «Information for
Applicants»
•Svarīgi: visi pieteicēji, kuri ir iesnieguši nepatiesus datus, pieļāvuši
būtiskas kļūdas, pārkāpumus vai krāpšanu, var tikt izslēgti no ES
finansējuma saņemšanas maksimums uz 5 gadiem (periods var tikt
pagarināts uz 10 gadiem pie atkārtotiem pārkāpumiem).

Projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana
• Visiem projektu pieteicējiem, kuri īsteno projektus Erasmus+
programmā ir jānodrošina projekta rezultātu izplatīšanas un
tālākās izmantošanas aktivitātes
• Programmas atpazīstamības veicināšanai ir jāizmanto
Erasmus+ programmas logo un grafiskā identitāte
• Visiem finansējuma saņēmējiem, īstenojot projektu, ir
jānorāda, ka «aktivitāti līdzfinansē Eiropas Savienība», blakus
norādot ES emblēmu
• Vairāk informācijas par rezultātu izplatīšanu un izmantošanu:
Erasmus+ Programme Guide Annex II «Dissemination and
exploitation of results»

Paldies!

