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AI starptautiskā dimensija

• tiešās administrēšanas aktivitātes -> DIRECT MANAGEMENT activities

• administrē European Education and Culture Executive Agency (EACEA) -
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en)

• ļoti noderīga sadaļa EACEA info pasākumi: 
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


Erasmus+ Augstākās izglītības 
starptautiskā dimensija Call 2023

• Key action 2: Cooperation among organisations and
institutions
• KA2 Izcilības partnerības:

• Erasmus Mundus
Kopīgās maģistra programmas izstrāde
(EMDM)
• Erasmus Mundus
Kopīgās maģistra programmas īstenošana
(EMJM)

• KA2 Kapacitātes stiprināšana augstākajā 
izglītībā

• Žana Monē darbības (Jean Monnet)



Erasmus+ Call 2023
izsludināts

• Eiropas Komisija š.g. 23.novembrī ir izsludinājusi
Erasmus+ (2021-2027) programmas 2023.gada 
konkursu

• Ir plašas pieteikumu iesniegšanas iespējas visos 
izglītības sektoros, t.sk. arī Erasmus+ augstākās 
izglītības starptautiskajā dimensijā, detalizēta 
informācija:

https://erasmusplus.lv/index.php/jaunums/izsludinats-
2023-gada-erasmus-konkurss-izglitibas-macibu-un-

sporta-joma

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7075
https://erasmusplus.lv/index.php/jaunums/izsludinats-2023-gada-erasmus-konkurss-izglitibas-macibu-un-sporta-joma


Erasmus+ Call 2023
svarīgākie dokumenti

• Erasmus+ 2023.gada konkursa sludinājums

• Erasmus+ Programmas Vadlīnijas 2023

N.B.

jāpievērš uzmanība datumam un versijai

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


Tiešās administrēšanas 
aktivitāšu dokumentācija - FTOP
• FTOP - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-
grant_en

• video ppt

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Erasmus+ Call 2022
rezultāti

• Ar Erasmus+ (2021-2027) tiešās administrēšanas 
aktivitāšu konkursu rezultāti tiek publicēti konkrētā 
gada konkursa katras aktivitātes sadaļā FTOP

• Latvijas augstākās izglītības institūcijām 
Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās 
dimensijas aktivitātēs 2022.gada konkursā – lieliski 
panākumi!

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/important-information-about-publication-selection-results-2021-12-08_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Call 2022 rezultāti
Erasmus Mundus Joint Master

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

• Coordinator Latvijas Mākslas akadēmija

• Title “Joint Master's Degree Programme in Service Design
Strategies and Innovations” – būs ppt šodienas vebinārā

• Latvijas augstskola kļuvusi par Erasmus Mundus kopīgās 
maģistra studiju programmas koordinatoru – pirmo reizi!

• https://erasmusplus.lv/jaunums/latvijas-augstskola-kluvusi-par-
erasmus-mundus-kopigas-magistra-studiju-programmas-
koordinatoru

• Pirms Erasmus+ (21-27) divas LV AII (LU, RSU) 2 EM JM 
projektos partneri

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-emjm-mob
https://erasmusplus.lv/jaunums/latvijas-augstskola-kluvusi-par-erasmus-mundus-kopigas-magistra-studiju-programmas-koordinatoru


Call 2022, Call 2021 rezultāti
Erasmus Mundus Design Measures

ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN

• Coordinators

1. Liepājas Universitāte, Title “Digital Technologies and Multimodal
Communication in Public Administration”

2. Rīgas Tehniskā Universitāte, Title “Design of “European Master in Particle
Physics and Accelerator Technologies for Research and Industry” master’s
programme” - būs ppt šodienas vebinārā

ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

• Coordinator

• Rīgas Tehniskā Universitāte, Title “Eco-friendly Built Environment”

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-emjm-design
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-emjm-design


Call 2022 rezultāti
Jean Monnet Actions

ERASMUS-JMO-2022-MODULE

• Coordinators:

1.Rīgas Juridiskā Augstskola SIA, Title “EU Fundamental Values in
Times of Crisis”

2.Rīgas Stradiņa Universitāte, Title “Teaching module Doing
Business in European Union” – būs ppt šodienas vebinārā

ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

• Coordinator

Latvijas Universitāte

Title “Examining Europe at the Periphery: The Idea of Europe and the
Impact of EU policies on Latvia's regions”

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-module
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2022-chair


Call 2022 rezultāti
Capacity Building Higher Education

• Arī Latvijas augstskolām ir ļoti labi panākumi, Call 2022 bija 
pirmais konkurss, kad varēja pieteikties CBHE aktivitātēs

• Vēl visi rezultāti nav publicēti FTOP, informācija var tikt 
publiskota pēc publicēšanas FTOP

• Pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas CBHE Call
2022 Latvijas augstskolu rezultāti:
• 1 projekts, kur LV augstskola ir koordinators

• savukārt, 7 projektos – Latvijas augstskolas ir projektu partneri

• Tiklīdz visi rezultāti būs publiskoti FTOP, būs ziņa Erasmus+ LV 
mājas lapā, sociālajos tīklos, tiks izsūtīta AI e-listei



Erasmus+ dalībvalstis:
definētas Programmas Vadlīnijās

• Eiropas Savienības dalībvalstis

• Erasmus+ programmā asociētās trešās valstis

• Erasmus+ programmā neasociētās trešās valstis (iepriekš –
partnervalstis) – dalījums reģionos, jāskatās atbilstība, izņēmumi 
konkrētai aktivitātei

• N.B. Krievija un Baltkrievija nav tiesīga piedalīties Erasmus Mundus, 
CBHE, Jean Monnet aktivitātēs

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide


Erasmus+ (2021-2027)

2.pamatdarbība (Key Action 2):

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju 
programmu: izstrāde un īstenošana

• Šodienas vebinārā prezentācijas:



Erasmus Mundus Call 2023 pieteikumu
iesniegšana, termiņš

Erasmus Mundus
Kopīgo maģistra 
studiju 
programmu 
izstrāde

ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-
2023-emjm-design

16/Feb/2023
pl. 17 pēc 
Briseles laika
FTOP

Erasmus Mundus
Kopīgo maģistra 
studiju 
programmu 
īstenošana

ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-
2023-pex-emjm-mob

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-emjm-design
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-emjm-mob


Erasmus Mundus Call 2023
Info vebinārs (EACEA)

• EK izpildaģentūra EACEA Erasmus Mundus 2023.gada 
konkursa iespējām veltītu vebināru organizēja 
22/11/2022

• Vebināra ieraksts un prezentācijas pieejamas EACEA 
mājas lapā

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-mundus-action-2023-2022-11-22_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-mundus-action-2023-2022-11-22_en


EMJM – STUDENTIEM

• Studentiem, kuri vēlas studēt Kopīgās maģistrantūras 
programmā, ir jāatrod sev interesējoša 
programma:

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-
catalogue_en

• Tālākā detalizētā informācija sniegta katra 
konkrētā kopīgas maģistra programmas projekta 
mājas lapā

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en


Erasmus+ (2021-2027)

2.pamatdarbība (Key Action 2):

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

CBHE

Capacity Building Higher Education



CBHE Call 2023
Info vebinārs (EACEA)

• EK izpildaģentūra EACEA CBHE 2023.gada konkursa 
iespējām veltītu vebināru organizē 09/12/2022

• Detalizēta informācija, reģistrēšanās EACEA mājas 
lapā

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-programme-capacity-building-higher-education-2022-12-09_en


Kapacitātes stiprināšana AI –
aktivitātes mērķis

• Fokuss uz Erasmus+ programmas neasociēto trešo 
valstu AII un AI sistēmu vajadzībām, Call 2023 
CBHE Strand 3 īpašs atbalsts - Ukrainai

• Jāadresē Erasmus+ programmas neasociēto trešo 
valstu prioritātes, jānodrošina atbilstība ES 
prioritātēm šīm valstīm

• Maksimālam ieguvumam jābūt tieši Erasmus+ 
programmas neasociēto trešo valstu AII un AI 
sistēmām



Erasmus+ 2021-2027
CBHE aktivitāte

3 virzieni (3 Strands), t.sk. jauns, iekļaujošs virziens (Strand 1)

Reģionālās prioritātes

Projektu finansēšanas veids – vienreizējais maksājums II (Lump Sum II)

Pieteikumu dokumentācijas un projektu iesniegšanas sistēma: FTOP 
(informācija jāskatās pie katra konkrētā Strand Call 2023 koda)



Sadarbības reģioni

• Detalizēti nosaukti Erasmus+ vadlīnijās, angļu val. versijā –
34.-35.lpp.

• Atbilstība jāskatās kontekstā ar katra CBHE Strand
nosacījumiem, t.sk. īpašie nosacījumi/izņēmumi u.tml.

• N.B. Krievija un Baltkrievija nav tiesīgas piedalīties CBHE 
aktivitātē

• For each Region there is a defined budget and further 
information on the amounts available are published on the 
Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP)



Projektu veidi
Nacionālie projekti
National projects

Daudzvalstu reģionālie 
projekti
Multi-country (regional)

Daudzvalstu
starpreģionālie
projekti
Multi-country projects involving 
more than one Region (cross-
regional)

Augstākās izglītības 
iestādes (AII/HEI) no 
vienas atbilstošas 
(eligible) Erasmus+ 
programmā neasociētās 
trešās valsts

AII no vairākām 
Erasmus+ programmā 
neasociētām trešajām 
valstīm viena atbilstoša 
(eligible) reģiona ietvaros

AII no vairākām 
atbilstošām (eligible)
Erasmus+ programmā 
neasociētām trešajām 
valstīm vairāku atbilstošu 
(eligible) reģionu ietvaros 
(no katra reģiona vismaz 
viena valsts)

Vismaz 2 AII no 2 ES dalībvalstīm un Erasmus+ programmā asociētām trešajām 
valstīm



CBHE projekta koordinators



CBHE projekta konsorcijs (1)



CBHE projekta konsorcijs (2)



CBHE projekta konsorcijs (3)
Call 2023 Strand 3 – īpašs atbalsts Ukrainai



CBHE projekta konsorcijs (4)



Kapacitātes stiprināšana AI –
Strand 1

• 1.sadaļa. Sadarbības veidošanas iespēju uzlabošana augstākās 
izglītības jomā - ar mērķi piesaistīt mazāk pieredzējušas neasociēto trešo 
valstu AII un maza mēroga dalībniekus CBHE pasākumam, lai sekmētu 
jaunpienācēju organizāciju piekļuvi šim pasākumam, tādu studentu 
un personāla līdzdalībai, kuriem ir mazāk iespēju, atbalstot darbības, 
kuru mērķis ir:

• uzlabot AII pārvaldības/administratīvās spējas

• nodrošināt kvalitatīvu un atbilstīgu izglītību

• uzlabot to studentu/personāla piekļuvi, kuriem ir mazāk iespēju

Vadlīniju D. pielikums:



1.virziens 
(Strand 1)



Kapacitātes stiprināšana AI –
Strand 2

• 2. sadaļa. Partnerības pārveidei augstākajā izglītībā - sarežģīti un 
inovatīvi kapacitātes stiprināšanas projekti, kuru pamatā ir pieredzes, 
kompetenču un labas prakses nodošana un kuros tiek izmantotas dažādas 
savstarpēji saistītas darbības:

• inovācija augstākajā izglītībā, lai uzlabotu tās nozīmīgumu darba tirgum 
un sabiedrībai, projekti novērsīs neatbilstību starp darba devēju prasībām un 
augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu un piedāvās būtiskus risinājumus, kā 
uzlabot studentu nodarbināmību

• reformu veicināšana augstākās izglītības iestādēs - institucionālās 
reformas ietver jaunas pārvaldības un vadības sistēmas un struktūras, 
gatavību digitālo prasmju jomā, modernus universitātes pakalpojumus, 
kvalitātes nodrošināšanas procesus, rīkus un metodes akadēmiskā, tehniskā 
un administratīvā personāla profesionālajai attīstībai



2.virziens 
(Strand 2)



Kapacitātes stiprināšana AI – Strand 3,
jaunums Call2023 – īpašs atbalsts Ukrainai

• 3. sadaļa. Strukturālo reformu projekti:

• būs vērsti uz Erasmus+ neasociēto trešo valstu centieniem izveidot 
saskaņotas un ilgtspējīgas augstākās izglītības sistēmas, lai adresētu 
sociālekonomiskās vajadzības un izveidotu uz zināšanām balstītu ekonomiku

• projekti atbalstīs darbības, kuras nepārprotami nodrošina pievienoto vērtību 
augstākās izglītības sistēmai kopumā, šīm darbībām jāsniedz ieguldījums 
augstākās izglītības politikas reformās, kas adresē sabiedrības un 
darba tirgus vajadzības 

• N.B. (tikai 3. sadaļā): projektiem kā pilntiesīgs partneris arī jāiekļauj valsts 
kompetentā iestāde (piemēram, ministrija), kas atbildīga par augstāko 
izglītību atbilstīgajā Erasmus+ neasociētajā trešā valstī, uz kuru vērsts 
projekts

• Jaunums Call 2023 CBHE Strand 3 - Strenghtening the education digital 
environment for Ukraine



3.virziens 
(Strand 3)
+
Jaunums Call 2023 
CBHE Strand 3 -
Strenghtening the 
education digital 
environment for 
Ukraine



Jaunums Call 2023 - Strenghtening the education 
digital environment for Ukraine

(CBHE Strand 3)

• Under this Strand 3, this action will also support a Structural reform 
project aimed at the creation of an open education digital 
environment to offer quality higher education for students enrolled in 
Ukrainian Higher Education Institutions, in particular for those fleeing 
from Ukraine or internally displaced students - as well as educational 
opportunities for the wide Ukrainian community abroad - based on 
cooperation between Ukrainian and other European universities. Such 
a digital environment would also support exchanges and cooperation with 
academic staff.

• The expected goal of this project is to:
• support the development of a high-performing digital education ecosystem of 

Ukrainian universities, thus guaranteeing the continuation of their activities, as well as 
their performance during and after the conflict;

• support the digitalisation of teaching and learning methods and the provision of 
infrastructure required for online and inclusive learning, also in line with the general 
goals of the Digital Education Action Plan 2021-2027.



CBHE projektu ilgums un
finansējuma apjoms



CBHE projekta finansējums -
Vadlīnijās īpaši noteikumi budžeta 

sagatavošanai

• The lump sum value will be 
limited to a maximum of 90% 
of the estimated budget 
determined after evaluation 
and the grant parameters 
(maximum grant amount, funding 
rate, total eligible costs, etc.) will 
be fixed in the Grant Agreement.



CBHE projektu vērtēšana (1)

• 4 kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji (Award Criteria):
• Projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) – maks. 30 punkti
• Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project 

Design and Implementation) – maks. 30 punkti
• Projekta konsorcija un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of 

the Partnership and the Co-operation Arrangements) – maks. 20 
punkti

• Sagaidāmo rezultātu ilgtspēja, ietekme un izplatīšana
(Sustainability, Impact and Dissemination of the expected results) –
maks. 20 punkti

• N.B. Pieejamajās EACEA video/ppt analizēti biežāk 
pieļautie trūkumi katrā no kritērijiem, ko svarīgi ņemt 
vērā, kāds ir konkurētspējīgs projekta pieteikums, u.tml.



CBHE projektu vērtēšana (2)

• Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, un vismaz 
puse no katrā kritērijā noteikto punktu skaita

• Vienāda kopējā punktu skaita gadījumā prioritāte tiks 
dota projektiem ar lielāko punktu skaitu 1., 4.kritērijā

• Vērtēšanas kritēriju apraksti – ļoti noderīgi 
pieteikumu sagatavošanā (skatīt Erasmus+ Vadlīnijas)



CBHE pieteikuma
sagatavošana un iesniegšana FTOP



CBHE Call 2023 pieteikumu
iesniegšana, termiņš

Kapacitātes 
stiprināšana augstākajā 
izglītībā Erasmus+ 
programmā 
neasociētajās trešajās 
valstīs -
3 virzieni (3 Strands)

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1
(Sadarbības veidošanas iespēju uzlabošana augstākās izglītības 
jomā)
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-1

16/Feb/2023
pl. 17 pēc 
Briseles laika
FTOP

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
(Partnerības pārveidei augstākajā izglītībā)
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-2

ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3
(Strukturālo reformu projekti)
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-3

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-cbhe-strand-3


Erasmus+ (2021-2027)

Žana Monē pasākumi



ŽM aktivitātes AI –
atvērtas visai pasaulei



Žana Monē aktivitātes

• Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās 
izglītības jomā atbalsta mācīšanu un pētniecību 
Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē –
Vadlīnijas detalizēti apraksta kontekstu

• Žana Monē programmā ir 2 atbalsta jomas, kas tiek 
īstenotas 4 aktivitātēs:

1) Mācīšana un pētniecība (Teaching and Research):
• Žana Monē Moduļi (Modules)
• Žana Monē Profesūras (Chairs)
• Žana Monē Izcilības centri (Centres of Excellence)

2) Politikas debates (Policy Debate):
• Žana Monē 2 veidu tematiskie tīkli (Thematic Networks)



Žana Monē MODULIS
Žana Monē 
MODULIS
(Module)

Īsa programma/kurss Eiropas Savienības studijās augstākās 
izglītības institūcijā, minimālais ilgums – 40 stundas/1 akadēmiskā 
gada laikā, vienā disciplīnā vai starpdisciplinārs; tiek īstenots 3 
secīgus gadus. Var ietvert vasaras skolas.

Pieteikuma 
iesniedzējs

Augstākās izglītības institūcija (AII) no jebkuras pasaules valsts, 
Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus AI Hartai
N.B. Krievija un Baltkrievija nav tiesīgas piedalīties Jean Monnet
aktivitātēs

Projekta 
ilgums

3 gadi

Projekta
finansējums 
– fixed lump
sum

Max. 30 000,00 EUR (75% līdzfinansējuma princips ietverts fiksētā 
vienreizējā maksājuma aprēķinā)
Erasmus+ Vadlīnijās tabula ar moduļa stundu skaitu pa 
kategorijām/pa valstu grupām



ŽM Moduļa pieredze
Būs vebinārā RSU Call 2022 projekta ppt

• Jean Monnet Module: The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in 
the EU. Experience Sharing (Kadri Männasoo, Tallinn University of Technology)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-module-the-economic-and-legal-evaluation-of-digital-ecosystems-in-the-eu-experience-sharing/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-module-the-economic-and-legal-evaluation-of-digital-ecosystems-in-the-eu-experience-sharing/


Žana Monē PROFESŪRA
Žana Monē 
PROFESŪRA
(Chair)

Docēšanas iespēja (teaching post) institūcijā pastāvīgi 
nodarbinātam mācībspēkam, kurš specializējas Eiropas integrācijas 
studijās - nodrošina 90 stundu pasniegšanu/ 1 akadēmiskā gada 
laikā AII 3 secīgus gadus

Pieteikuma 
iesniedzējs

AII no jebkuras pasaules valsts, Programmas valstu AII – jābūt 
derīgai Erasmus AI Hartai
N.B. Krievija un Baltkrievija nav tiesīgas piedalīties Jean Monnet
aktivitātēs

Pasniedzēja 
profils

Pastāvīgi nodarbināts AII, kas iesniedz projekta pieteikumu

Projekta ilgums 3 gadi

Projekta
finansējums –
fixed lump sum

Max. 50 000,00 EUR (75% līdzfinansējuma princips ietverts fiksētā 
vienreizējā maksājuma aprēķinā)
Erasmus+ Vadlīnijās tabula ar profesūras stundu skaitu pa 
kategorijām/pa valstu grupām



ŽM Profesūras pieredze

• Jean Monnet Chair: EU, internal Europeanisation and Small States (Mindaugas
Jurkynas, Vytautas Magnus University)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-chair-eu-internal-europeanisation-and-small-states/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-chair-eu-internal-europeanisation-and-small-states/


Žana Monē IZCILĪBAS CENTRS
Žana Monē
IZCILĪBAS CENTRS
(Centre of
Excellence)

Zināšanu un kompetences centrs Eiropas 
Savienības/ Eiropas integrācijas studiju 
jomā

Pieteikuma 
iesniedzējs

AII no jebkuras pasaules valsts, Programmas valstu AII –
jābūt derīgai Erasmus AI Hartai
N.B. Krievija un Baltkrievija nav tiesīgas piedalīties Jean
Monnet aktivitātēs

Projekta ilgums 3 gadi

Projekta
finansējums –
customised lump
sum

Max. 100 000,00 EUR (80% no aprēķinātajām projekta 
izmaksām)



ŽM AI Tematiskie tīkli –
2 veidu (internal/external policy)

• Lielu augstākās izglītības jomas tematisko tīklu primārais mērķis ir 
vākt, kopīgot un partneru vidū apspriest pētījumu rezultātus, kursu saturu un 
pieredzi, kā arī pētījumus, rakstus utt.

• Katrā tīklā tiks izveidots rīks, kas ļaus partneriem kopīgot savus akadēmiskos 
darbus un veikt profesionālu izvērtēšanu, kā arī izteikt piezīmes par 
iesniegtajiem dokumentiem

• Tīkla koordinators regulāri atlasīs novatoriskākos un interesantākos rezultātus, 
kuri tiks iesniegti Eiropas Komisijai 



ŽM AI Tematiskais tīkls (1)



ŽM AI Tematiskais tīkls (2)



ŽM AI Tematiskais tīkls (3)



Žana Monē projektu vērtēšana

• Visu Žana Monē aktivitāšu vērtēšanā tiek izmantoti 4 
identiski vērtēšanas kritēriji (Award Criteria), taču 
atšķiras to skaidrojumi katrai no aktivitātēm, atbilstoši to 
specifikai, kopā max 100 punkti, katrā kritērijā max 25p.:
• Relevance of the project
• Quality of the project design and implementation
• Quality of the partnership and cooperation arrangements
• Impact, Dissemination and Sustainability

• Vērtējumā kopā jāsaņem vismaz 70 punkti, katrā 
kritērijā vismaz 15 punkti

• Kritēriju apraksti noderīgi pieteikuma sagatavošanā



Žana Monē 
projektu 
katalogs

• https://www.eacea.ec.e
uropa.eu/grants/2021-
2027/erasmus/jean-
monnet-activities-
database_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus/jean-monnet-activities-database_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/erasmus/jean-monnet-activities-database_en


Jean Monnet Call 2023 pieteikumu
iesniegšana, termiņš (1)

Žana Monē darbības 
augstākās izglītības jomā 
(moduļi, profesūras, 
ekselences centri, 
tematiskie tīkli)

ERASMUS-JMO-2023-MODULE
(Moduļi), FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-module

14/Feb/2023
pl. 17 pēc 
Briseles laika
FTOP

ERASMUS-JMO-2023-CHAIR
(Profesūras), FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-chair

ERASMUS-JMO-2023-COE
(Ekselences Centri), FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-coe

(1 tematiskais tīkls – Eiropas nākotne)
ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital
Transformation in Europe

FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-eu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-module
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-chair
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-coe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-eu


Jean Monnet Call 2023 pieteikumu
iesniegšana, termiņš (2)

Žana Monē
darbības augstākās 
izglītības jomā 
(moduļi, profesūras, 
ekselences centri, 
tematiskie tīkli)

(2 tematiskie tīkli – Eiropa pasaulē)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and
Democracy
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-non-eu-val-dem

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA
Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA
FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-non-eu-africa

14/Feb/2023
pl. 17 pēc 
Briseles laika
FTOP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-non-eu-val-dem
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2023-networks-hei-non-eu-africa


FTOP
tiešsaistes rokasgrāmata

• FTOP On-line Manual:
• https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/Online+Manual

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual


E+ AI starpt/dim Call 2023
Info vebinārs (EACEA) - iesācējiem

• https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-international-
dimension-erasmus-programme-focus-newcomers-
2022-11-25_en (25/11/2022 vebināra ieraksts, 
prezentācijas, u.c.)

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-international-dimension-erasmus-programme-focus-newcomers-2022-11-25_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-international-dimension-erasmus-programme-focus-newcomers-2022-11-25_en


E+ AI starpt/dim Call 2023
Reģionu Info vebināri (EACEA)

• EK izpildaģentūra EACEA organizējusi 2 konkrētiem 
reģioniem veltītus E+ AI starpt/dim 2023.gada 
konkursa iespēju vebinārus, ieraksti, ppt:

• https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-international-
dimension-erasmus-programme-focus-latin-america-
and-caribbean-2022-11-29_en

• https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-international-
dimension-erasmus-programme-focus-sub-saharan-
africa-2022-12-01_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-international-dimension-erasmus-programme-focus-latin-america-and-caribbean-2022-11-29_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-international-dimension-erasmus-programme-focus-sub-saharan-africa-2022-12-01_en


Projekta partneru
meklēšanas rīks FTOP

• https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-
search

• «Partner Search» sadaļa un izteiktie sadarbības piedāvājumi arī 
FTOP attiecīgo aktivitāšu sadaļās

• Add a Partner Search announcement

• https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/IT/Find+partners#Findpartners-
AddaPartnerSearchannouncement

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners#Findpartners-AddaPartnerSearchannouncement


Erasmus+ kontaktpunkti
trešajās valstīs

• Nacionālie Erasmus+ biroji (National Erasmus+ Offices
(NEOs)):

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-erasmus-offices

• Erasmus+ National Focal Points citās trešajās valstīs

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-erasmus-offices


2023.gada konkursa
termiņi

Erasmus+ 
augstākās izglītības 

starptautiskā 
aktivitāte

Pieteikumu iesniegšana
FTOP Call 2023

KA2 – Kopīgās maģistrantūras 
programmas (izstrāde & 
īstenošana)

16/Feb/2023
pl. 17 pēc Briseles laika

FTOP

KA2 – Kapacitātes stiprināšana
augstākajā izglītībā

16/Feb/2023
pl. 17 pēc Briseles laika

FTOP

Žana Monē darbības 14/Feb/2023
pl. 17 pēc Briseles laika

FTOP



Saziņa ar EACEA,
norādīts arī FTOP

Aktivitāte EACEA e-pasta adrese

KA2 – Erasmus Mundus
Kopīgās maģistra 
programmas
(izstrāde un 
īstenošana)

EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu

KA2 – Kapacitātes 
stiprināšana
augstākajā izglītībā

EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Žana Monē darbības EACEA-AJM@ec.europa.eu

mailto:EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-AJM@ec.europa.eu


Valsts izglītības attīstības aģentūra
Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskais kontaktpunkts

Antra Meņģele
E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv

www.erasmusplus.lv 
Daudz radošu un veiksmīgu projektu!

mailto:antra.mengele@viaa.gov.lv

