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Augstākās izglītības 
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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)

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


Erasmus+ Augstākās izglītības 
starptautiskā dimensija Call 2022

• 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 (jaunums Call 2022)

• Žana Monē darbības (Jean Monnet)



Erasmus+ Call 2022
izsludināts

• Eiropas Komisija š.g. 24.novembrī ir izsludinājusi 
Erasmus+ (2021-2027) programmas 2022.gada 
konkursu

• Ir plašas pieteikumu iesniegšanas iespējas visos 
izglītības sektoros, un klāt nākušas jaunas iespējas, kas 
nebija vēl pieejamas 2021.gada konkursā, t.sk. arī 
Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskajā 
dimensijā, detalizēta informācija:

Izsludināts 2022. gada Erasmus+ projektu pieteikumu 
konkurss izglītības un mācību jomā

https://erasmusplus.lv/jaunums/izsludinats-2022-gada-erasmus-projektu-pieteikumu-konkurss-izglitibas-un-macibu-joma


Erasmus+ Call 2022
svarīgākie dokumenti

• Erasmus+ 2022.gada konkursa sludinājums

• Erasmus+ Programmas Vadlīnijas 2022

• N.B.

jāpievērš uzmanība datumam un versijai

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
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Liepaja University (3: 2 (coordinators), 1 (partner))

Rezekne Academy of Technologies (2 coordinators)

Baltic International Academy (2: 1 (coordinator), 1 (partner))  

Turiba University (2 partners)

EKA University of Applied Sciences (2 partners)

Latvian Academy of Sport Education (1 coordinator)

Riga Stradins University (1 partner)

Latvian College of Culture at the Latvian Academy of Culture (1 partner)

Vidzeme University of Applied Sciences (1 partner)

RISEBA University of Applied Sciences (1partner)

Riga Medical College of the University of Latvia (1 partner)





Erasmus+ Call 2021 rezultāti

• Rezultāti Erasmus+ (2021-2027) netiks publicēti EACEA 
mājas lapā, kā iepriekš, bet FTOP: 
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/news/important-information-about-publication-
selection-results-2021-12-08_en

• Saņemta informācija no EK, ka Call 2021 projektu 
pieteikumu iesniedzējiem gan Erasmus Mundus aktivitātēs, 
gan Žana Monē aktivitātēs jābūt saņēmušiem informāciju 
par 2021.gada konkursa projekta pieteikumu vērtēšanas 
rezultātiem

• Datu aizsardzības nosacījumu dēļ Erasmus+ Nacionālo 
aģentūru rīcībā šobrīd nav šī oficiālā publiskojamā 
informācija

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/important-information-about-publication-selection-results-2021-12-08_en


Erasmus+ dalībvalstis:
definētas Programmas Vadlīnijās (1)

• Eiropas Savienības dalībvalstis

• Erasmus+ programmā asociētās trešās valstis

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



Erasmus+ dalībvalstis:
definētas Programmas Vadlīnijās (2)



Erasmus+ (2021-2027)

2.pamatdarbība (Key Action 2):

Erasmus Mundus

kopīgo maģistra studiju programmu:

izstrāde un īstenošana





Erasmus Mundus
kopīgās maģistra studiju programmas

• Erasmus Mundus (EM) ietvaros Erasmus+ (2021-2027) 

programmā ir 2 iespējas:

o JAUNUMS - Erasmus Mundus Kopīgās maģistra 

studiju programmas izstrāde (EM Design

Measures)

o Erasmus Mundus Kopīgās maģistra studiju 

programmas īstenošana (EM Joint Masters)



Erasmus Mundus Design 
Measures EM DM (1) – izstrāde

• galvenais mērķis ir sekmēt jaunu, inovatīvu, integrētu 
augsta līmeņa kopīgu maģistra studiju programmu izstrādi

• izstrādājamām programmām būtu jāietver:
• (a) Erasmus+ dalībvalstis (LV ir tikai vienā E+ 14-20 EMJM projektā)
• (b) iestādes (no LV tikai RSU ir vienā E+ 14-20 EMJM projektā)
• un/vai (c) tematiskās jomas (European Joint Master in Social Work 

with Children and Youth) - https://www.rsu.lv/en/news/rsu-becomes-first-
latvian-institution-higher-education-win-right-participate-joint-erasmus

kas nav pietiekami pārstāvētas “Erasmus Mundus” ietvaros
(sk. “Erasmus Mundus” katalogu):

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

https://www.rsu.lv/en/news/rsu-becomes-first-latvian-institution-higher-education-win-right-participate-joint-erasmus
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en


Erasmus Mundus Design 
Measures DM (2) – izstrāde

•Pieteikuma iesniedzējs var būt augstākās 
izglītības iestāde (AII), kas izveidota ES 
dalībvalstī, Erasmus+ asociētā vai neasociētā 
trešajā valstī

•Projekta ilgums – 15 mēneši

•Projekta finansējums – 55 000 EUR (lump
sum financing)



EM DM kopīgi izstrādātam
maģistra grādam

jāatbilst šādām prasībām: 
• piedāvāt pilnībā integrētu kopīgo maģistra studiju programmu, 

ko nodrošina AII konsorcijs (ko veido vismaz trīs AII no trīs 
dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES dalībvalstīm 
(DV) vai E+ asociētām trešajām valstīm)

• censties piesaistīt izcilus studentus no visas pasaules

• ietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem 

• piešķirt vai nu kopīgu grādu (t.i., viens atsevišķs diploms, ko 
izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz 
vienai jābūt ES DV vai E+ asoc.trešajai valstij), vai arī 
vairākaugstskolu grādu (t.i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas 
augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz 
vienai jābūt ES DV vai E+ asoc.trešajai valstij) vai to kombinācija



EM DM projekta ietvaros
būs izstrādāti šādi kopīgi 

mehānismi:
➢ kopīgas studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, 

uzraudzības, pārbaudes/sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras 
➢ kopīga programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/studiju aktivitātes 
➢ kopīgi pakalpojumi, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodas kursi, 

atbalsts vīzu saņemšanā)
➢ kopīga popularizēšanas un informēšanas stratēģija
➢ kopīga administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic konsorcijs 
➢ kopīga politika attiecībā uz grādiem
➢ kopīga partnerības līguma projekts, kurā iesaistītas vismaz trīs AII no trim 

dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt ES DV vai E+ asoc.trešajām
valstīm; šajā līgumā paredzēts ietvert visus akadēmiskos, aktivitāšu, 
administratīvos un finansiālos aspektus, kas saistīti ar maģistra programmas 
īstenošanu

➢ kopīga studiju līguma projekts



Svarīgi nosacījumi –
kvalitāte, akreditācija

• Kopīgai maģistra programmai, kas tiek izstrādāta, ir 

jāatbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas 

standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā

• Ieteicams vismaz uzsākt visus 
akreditācijas/izvērtēšanas procesus pirms projekta 
beigām un izpētīt iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja 
kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja to ļauj 
valsts tiesību akti)

https://www.eqar.eu/KB/JOINT-PROGRAMMES/AGREED-STANDARDS/


EMDM – Projekta vērtēšana (1)

4 kritēriji (Award Criteria):

• Projekta atbilstība (Relevance of the Project) - maks. 
40 punkti

• Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of
the Project Design and Implementation) - maks. 20 
punkti

• Projekta partnerības un sadarbības nosacījumu kvalitāte
(Quality of the Partnership and Co-operation
Arrangements) - maks. 20 punkti

• Ietekme (Impact) - maks. 20 punkti



EMDM – Projekta vērtēšana (2)

• Projekta pieteikumam jāsaņem vismaz 60 punkti no 
100

• Vienāda kopējā punktu skaita gadījumā prioritāte tiks 
dota projektu pieteikumiem ar augstāku punktu skaitu 
1.kritērijā «Projekta atbilstība», tad 4.kritērijā 
«Ietekme»

Vērtēšanas kritēriju apraksti – noderīgi 
pieteikuma sagatavošanā!



Projekta dokumentācija, iesniegšana 
FTOP; t.sk. Q&A sadaļa



Kopīgās maģistra studiju 
programmas (EMJM) - īstenošana

• Erasmus+ kopīgās maģistra studiju programmas –
izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, 
kuras īsteno augsta līmeņa augstskolu konsorciji 
(Erasmus Mundus – brand name for quality and
excellence)

• EMJM mērķis ir piesaistīt izcilākos studentus no 
visas pasaules un veicināt Eiropas augstākās izglītības 
izcilības atpazīstamību



EMJM – projekta konsorcijs

• Kopīgās programmas īstenošanas konsorciju veido vismaz 3 augstākās 
izglītības iestādes (AII), no kurām vismaz 2 ir no ES dalībvalstīm (DV) 
vai E+ asoc. trešajām valstīm

• Jaunums – konsorcijā var piedalīties E+ neasociēto valstu AII, var arī 
koordinēt projektu

• Projekta iesniedzējs – 1 AII no ES DV, E+ asoc., neasoc. trešās valsts

• Visas konsorcija AII - savā valstī atzīta maģistra grādu piešķiroša AII

• ES DV, E+ asoc. trešo valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās 
izglītības hartai (ECHE)

• E+ neasoc. trešo valstu AII – jāievēro ECHE principi

• Nav ierobežojumu vai prioritāšu attiecībā uz studiju jomu

• Var piedalīties arī uzņēmumi, organizācijas, asociācijas, kam ir būtiska 
pievienotā vērtība kopīgās programmas īstenošanā (prakses vietas, stipendijas 
utml.), u.c.



EMJM – uzbūve

• AII konsorcijs īsteno pilnībā izstrādātu/integrētu/akreditētu 
kopīgu maģistra studiju programmu

• Kopīgās programmas apjoms ir 60, 90 vai 120 ECTS

• Diploms – kopīgs/joint (ieteicams, ja nacionālā likumdošana 
atļauj) vai multiple, ar kopīgu diploma pielikumu

• Programmas apguves laikā – studentiem ir vismaz 2 obligāti 
fiziskās (ne virtuālās) mobilitātes periodi (katrs 30 ECTS) 
dažādās konsorcija AII, no kurām vismaz viena ir ES DV 
vai E+ asoc. trešās valsts AII

• Projekta ilgums: fiksēts projekta līgums 74 mēneši

• Projekta laikā notiek studentu uzņemšana vismaz 4 reizes



EMJM – mērķa grupa

• Kopīgā studiju programma orientēta uz izcilāko studentu 
piesaisti no visas pasaules

• Var piesaistīt arī maksas studentus

• Uzņemto studentu studijām jāsākas ne vēlāk kā nākamajā 
akadēmiskajā gadā pēc projekta apstiprināšanas

• Eiropas Komisijas apstiprināts projekts finansē max 60 
studentu stipendijas

• Atbalstu institūciju izmaksām finansē max 100 studentiem 
(EM stipendiātiem un maksas studentiem)

• Papildus projekta Konsorcijam ir iespēja pretendēt uz 
papildu stipendijām (talantīgāko) studentu no noteiktajiem 
prioritārajiem reģioniem/valstīm finansēšanai



SVARĪGI –
uz projekta pieteikuma iesniegšanu!

Erasmus+ 2022.gada konkursa Vadlīnijas, 243.lpp.:

• At application stage full partner HEIs must demonstrate to 
have fulfilled the external Quality Assurance (QA) requirements 
of their jurisdiction (e.g., accreditation or evaluation) for the
joint programme.

• This can result either:
• (i) from having successfully implemented the European 

Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (if 
national legislation allows),

• (ii) or be based on a specific accreditation/evaluation of the 
joint programme,

• (iii) or of each national component on the basis of which the 
EMJM is composed.



EMJM – integrācija

• Kopīgās maģistra studiju programmas īstenošanā 
konsorcijs ievēro vienotas procedūras:
• Studentu pieteikšanās nosacījumos, studentu atlasē

• Studiju procesā, studiju kursu pasniegšanā

• Kvalitātes novērtēšanas mehānismos

• Studentu eksaminēšanā/studiju rezultātu vērtēšanā

• Konsorcija administratīvajā un finanšu vadībā

• Studentiem piedāvāto pakalpojumu sniegšanā (t.sk. valodu 
kursos, vīzu jautājumu risināšanā)

• Studiju programmas popularizēšanā/atpazīstamības 
veicināšanā (vienota konsorcija projekta mājas lapa u.c.)



EMJM finansēšanas nosacījumi (1) –
(3 components = 3 unit costs)

1) contribution to the institutional costs for the 
implementation of the programme - max. amount per project: 1 800 

000 EUR:



EMJM finansēšanas nosacījumi (2) –
(3 components = 3 unit costs)

2) a maximum number of student scholarships to be awarded throughout 
the duration of the agreement, max. amount per student: 33 600 EUR, 
max. amount per project: 2 016 000 EUR:

3) a top-up intended to cover individual needs of students with 
disabilities (3 000 to 60 000 EUR), max. amount per project: 120 000 EUR



EMJM – Projekta vērtēšana (1)

4 kritēriji (Award Criteria):

• Projekta atbilstība (Relevance of the Project) - maks. 
30 punkti

• Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of
the Project Design and Implementation) - maks. 30 
punkti

• Projekta partnerības un sadarbības nosacījumu kvalitāte
(Quality of the Partnership and the Co-operation
Arrangements) - maks. 20 punkti

• Ietekme (Impact) - maks. 20 punkti



EMJM – Projekta vērtēšana (2)

• Katru pieteikumu vērtē 3 neatkarīgi ārējie eksperti

• Projekta pieteikumam jāsaņem vismaz 70 punkti no 
100

• 1.kritērijā (Projekta atbilstība) jāsaņem vismaz 22 
punkti

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

Vērtēšanas kritēriju apraksti – noderīgi 
pieteikuma sagatavošanā!



Projekta dokumentācija, iesniegšana 
FTOP; t.sk. Q&A sadaļa



EACEA ppt un video:
Erasmus Mundus Call 2022

• Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), Erasmus Mundus Design Measures
(EMDM): upcoming call, novelties (Julija Eversoniene and Jekaterina Bouttier
(EACEA)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-mundus-joint-masters-emjm-erasmus-mundus-design-measures-emdm-upcoming-call-novelties/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-mundus-joint-masters-emjm-erasmus-mundus-design-measures-emdm-upcoming-call-novelties/


EMJM projekta pieredze:
LV RSU – projekta partneris

• Erasmus Mundus Joint Masters experience sharing (Dr. Raminta Bardauskienė, 
Mykolas Romeris University)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

• Vēl pieejama arī

EE koordinēta EM JM pieredze

https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-mundus-joint-masters-experience-sharing/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/kinoeyes-erasmus-mundus-joint-masters-experience-sharing-ee/
https://eeagentuur.ee/materjalid/erasmus-mundus-joint-masters-experience-sharing/
https://eeagentuur.ee/materjalid/kinoeyes-erasmus-mundus-joint-masters-experience-sharing-ee/


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


Erasmus+ (2021-2027)

2.pamatdarbība (Key Action 2):

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

CBHE

Capacity Building Higher Education

(Call 2022 jaunums)



Kapacitātes stiprināšana AI –
aktivitātes mērķis

• Fokuss uz Erasmus+ programmas neasociēto trešo 
valstu AII un AI sistēmu vajadzībām

• 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



JAUNUMI CBHE aktivitātē

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

Reģionālās prioritātes: vispārējās un apakšprioritātes

Jauns projektu finansēšanas veids – vienreizējais maksājums II 
(Lump Sum II)

Jauna pieteikumu dokumentācijas un projektu iesniegšanas 
sistēma: FTOP



Sadarbības
reģioni
CBHE



Projektu veidi

Nacionālie projekti Daudzvalstu reģionālie 
projekti

Daudzvalstu
starpreģionālie
projekti

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

AII no vairākām 
Erasmus+ programmā 
neasociētām trešajām 
valstīm viena reģiona 
ietvaros

AII no vairākām 
Erasmus+ programmā 
neasociētām trešajām 
valstīm vairāku reģionu 
ietvaros

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



Nacionālie
projekti



Daudzvalstu
projekti



Kapacitātes stiprināšana AI –
projekta koordinators

• Projekta koordinators var būt AII no ES dalībvalsts, 
Erasmus+ programmā asociētās vai neasociētās trešās 
valsts

• IZŅĒMUMI: AII no Sīrijas (reģions 3) un Krievijas 
Federācijas (reģions 4) nevar būt kā projekta 
koordinators, Baltkrievija nav dalībtiesīga valsts 
2022.gada konkursā

• ES dalībvalstu, E+ asociēto trešo valstu AII – jābūt 
derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE)

• E+ neasociēto trešo valstu AII – jāievēro ECHE 
principi



Kapacitātes stiprināšana AI –
3 sadaļas/virzieni (3 Strands)

• 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 –
3 sadaļas/virzieni (3 Strands)

• 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 –
3 sadaļas/virzieni (3 Strands)

• 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



3.virziens 
(Strand 3)



Projektu ilgums un
finansējuma apjoms



Jauns CBHE projekta
finansējuma veids

• 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 pieteikuma
sagatavošana un iesniegšana FTOP (1)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


CBHE pieteikuma
sagatavošana un iesniegšana FTOP (2)



CBHE pieteikuma
sagatavošana un iesniegšana FTOP (3)



CBHE pieteikuma
sagatavošana un iesniegšana FTOP (4)



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)



EACEA ppt un 
video:
CBHE Call 2022 
(1)

• Online Info Session on 2 December: 
Erasmus+ Capacity Building in 
Higher Education (CBHE)

• Pieejamas ppt un video

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-higher-education-infoday-2021-12-02
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-higher-education-infoday-2021-12-02


EACEA 
ppt un 
video:
CBHE Call 
2022 (2)

• CBHE Infoday for newcomers - Strand 1 
(14/12/2021)

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-erasmus-
capacity-building-higher-education-cbhe-fostering-
access-cooperation_en

• CBHE Infoday with a Focus on Sub-Saharan 
Africa (16/12/2021)

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-erasmus-
capacity-building-higher-education-cbhe-focus-sub-
saharan-africa_en

• CBHE Infoday with a Focus on Asia and 
Pacific (17/12/2021)

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-
events/events/online-info-session-erasmus-
capacity-building-higher-education-cbhe-focus-
asia-and-pacific_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-fostering-access-cooperation_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-focus-sub-saharan-africa_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-focus-asia-and-pacific_en


EACEA ppt un video:
CBHE Call 2022 (3)

• Capacity-building for Higher Education: New Features (Alba Prieto Gonzalez, 
EACEA)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/capacity-building-for-higher-education-new-features/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/capacity-building-for-higher-education-new-features/


CBHE LV koordinēta
projekta pieredze - LU

• MODEST: Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of 
Teaching Methodologies. Capacity Building Higher Education in Partner Countries: 
experience sharing (Inga Skendere, University of Latvia)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/modest-modernization-of-doctoral-education-in-science-and-improvement-of-teaching-methodologies-capacity-building-higher-education-in-partner-countries-experience-sharing/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/modest-modernization-of-doctoral-education-in-science-and-improvement-of-teaching-methodologies-capacity-building-higher-education-in-partner-countries-experience-sharing/


Erasmus+ (2021-2027)

Žana Monē pasākumi



ŽM aktivitātes AI –
atvērtas visai pasaulei



Žana Monē pasākumi

• Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā atbalsta 
mācīšanu un pētniecību Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē

• ar jēdzienu «ES studijas» saprot visas Eiropas izpēti, īpašu uzmanību 
pievēršot ES dimensijai gan no iekšējo, gan globālo aspektu viedokļa

• ES studiju tvērums var mainīties, ja vien tiek pētīts ES aspekts

• ES studijām jāsekmē aktīvs Eiropas pilsoniskums un vērtības, jāaplūko ES 
nozīmi globalizētā pasaulē, uzlabojot informētību par Eiropas Savienību 
un veicinot turpmāku līdzdalību, un savstarpēju dialogu starp cilvēkiem

• Žana Monē vārdā nosaukto pasākumu mērķis ir arī darboties kā publiskās 
diplomātijas virzītājspēkam attiecībā uz trešajām valstīm, popularizējot 
ES vērtības un uzlabojot skatījumu par to, kas ir Eiropas Savienība un ko tā 
vēlas sasniegt



Žana Monē aktivitātes

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 tematiskie tīkli (2 Thematic Networks) –

jaunums Call 2022



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

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

• 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) profesoram, kurš 
specializējas Eiropas integrācijas studijās. Profesūru īsteno 
viens profesors, kurš 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

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

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 – jaunums Call 2022

• 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 

• Katru gadu tiks sniegts atbalsts diviem tīkliem:

• vienam tīklam, kas pievēršas iekšējiem ES jautājumiem, šis tīkls pievēršas 
tematam: «Eiropas nākotne»

• un vienam tīklam, kas pievēršas ārpolitikas jautājumiem, šis tīkls pievēršas 
tematam: «Eiropa pasaulē»



ŽM AI Tematiskie tīkli –
2 veidu – jaunums Call 2022



ŽM AI Tematiskie tīkli –
2 veidu – jaunums Call 2022



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



EACEA ppt un video:
Žans Monē Call 2022

• Jean Monnet actions 2022 (Monika Bochenek, EACEA)

• Pieejami ppt un video

• AI Baltijas Info dienas, 2021

https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-actions-2022/
https://eeagentuur.ee/uritused/erasmus-higher-education-international-dimension-baltic-info-days-2021/
https://eeagentuur.ee/materjalid/jean-monnet-actions-2022/


Žana Monē 
projektu 
katalogs

• https://www.eacea.e
c.europa.eu/grants/2
021-
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


Pieteikuma sagatavošana un 
iesniegšana FTOP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Application Documentation
FTOP

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

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

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


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


Projekta partneru
meklēšanas rīks

• 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

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


Erasmus+ kontaktpunkti
trešajās valstīs

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

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

• būs arī Erasmus+ National Focal Points citās trešajās valstīs 
(izveides stadijā) - Latin America and the Caribbean, Sub-Sahara
Africa, Middle East, Afghanistan, Asia and Pacific

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


2022.gada konkursa
termiņi

Erasmus+ 
augstākās izglītības 

starptautiskā 
aktivitāte

Pieteikumu iesniegšana
FTOP Call 2022

KA2 – Kopīgās maģistrantūras 
programmas (izstrāde & 
īstenošana)

16/Feb/2022
pl. 17 pēc Briseles laika

FTOP

KA2 – Kapacitātes stiprināšana
augstākajā izglītībā

17/Feb/2022
pl. 17 pēc Briseles laika

FTOP

Žana Monē darbības 1/Mar/2022
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

