Projektu veidi

Leonardo da Vinci ir viena no Eiropas Savienības
Mūžizglītības programmas apakšprogrammām, kas ar
starptautiskās sadarbības palīdzību uzlabo profesionālās
izglītības kvalitāti un veicina inovācijas, sekmējot cilvēku
zināšanu un prasmju attīstību.

Mobilitātes (Mobility) projekti veicina darbaspēka
mobilitāti gan starp valstīm, gan nozarēm: to dalībnieki
dodas uz programmas dalībvalstīm starptautiskā praksē
un/vai pieredzes apmaiņā kvalifikācijas celšanas, mācību
un jaunu tehnoloģiju apguves nolūkā.

Mērķi

Sagatavošanas vizīšu (Preparatory visits) projekti ir
iespēja institūcijām atrast piemērotu partnerorganizāciju
un izstrādāt mobilitātes, partnerības un/vai inovāciju
pārneses projekta pieteikumu.

uzlabot prasmes, iemaņas un kompetences cilvēkiem
visa mūža garumā, lai sekmētu viņu profesionālo
izaugsmi;
veicināt darbaspēka mobilitāti Eiropā un popularizēt
profesionālo izglītību;
sekmēt jaunu metožu izmantošanu un uzlabot
profesionālās izglītības kvalitāti;
izstrādāt un adaptēt jaunas metodes, materiālus un
līdzekļus profesionālajā izglītībā;
nodrošināt informācijas apmaiņu un apkopošanu par
profesionālajā izglītībā aktuālām tēmām.

Partnerības (Partnership) projekti paredzēti
profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju
sadarbības attīstīšanai: projekta partneri vizīšu laikā
risina nozares kopīgās problēmas, rezultātā izstrādājot
informatīvu materiālu vai organizējot konferenci, kurā
iepazīstina interesentus ar kopīgi rasto problēmas
risinājumu.
Inovāciju pārneses (Transfer of Innovation) projekti
nodrošina Eiropas valstu un pasaules labāko
profesionālās izglītības metožu, materiālu, darba formu
u.c. līdzekļu adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā
Eiropas Savienībā.

Stratēģiskās prioritātes

Inovāciju attīstības (Development of Innovation)
projekti uzlabo profesionālās izglītības kvalitāti
programmas dalībvalstīs, meklējot kopīgus risinājumus
līdzīgām problēmām, veidojot jaunu profesionālās
izglītības politiku, saturu un metodes.

Eiropas darba tirgus attīstība un darbaspēka
kvalifikācijas pilnveide;
Eiropas izglītības un apmācības sistēmas pārveide,
modernizācija un pielāgošana.

Sadarbības tīkla (Networks) projekti nodrošina
informācijas apkopošanu un apmaiņu par kādu
profesionālajā izglītībā aktuālu tēmu.

Projektu iesniedzēji
Juridiskas personas – uzņēmumi, organizācijas, institūcijas,
izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību.

Starptautisko projektu prioritātes

Papildu informācija
un konsultācijas
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV 1050
Tālrunis: 67814322
E-pasts: info@viaa.gov.lv

Leonardo da Vinci

Mājas lapa: www.viaa.gov.lv

Dalībvalstis
Programmā piedalās 33 valstis:
ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija,
Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra,
Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta,
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija,
Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
Eiropas Ekonomiskās zonas valstis – Islande,
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice;
ES kandidātvalsts - Turcija un Horvātija.

Projekti profesionālajā izglītībā

kvalifikāciju caurskatāmības veicināšana;
profesionālās izglītības kvalitātes pilnveide sistēmas un
institūciju līmenī;
vajadzībām atbilstoša un novatoriska e-izglītības satura
izveide;
vispārējās izglītības un arodmācības skolotāju
nepārtraukta profesionālā pilnveide;
kredītpunktu pārneses sistēmas nodrošināšana
profesionālajā izglītībā;
visa veida neformālajā izglītībā iegūto zināšanu atzīšana.

KĀ PIEDALĪTIES?
Konkrēta ideja, kas atbilst programmas mērķiem un prioritātēm

Projekta iesniedzējs: juridiska persona + starptautiska partneru grupa

Idejai atbilstoša projekta veida izvēle

SAGATAVOŠANAS
VIZĪŠU PROJEKTI

MOBILITĀTES PROJEKTI
Jaunieši, kas
iegūst sākotnējo
profesionālo
izglītību
Mērķgrupa:
sākotnējās profesionālās
izglītības iestāžu
audzēkņi

Prakses ilgums:
2 - 39 nedēļas

Cilvēki
darba tirgū

Profesionālās
izglītības
speciālisti

Projekta ilgums:

DAUDZPUSĒJIE PROJEKTI
Inovāciju pārneses
projekti

Mērķgrupa:
jaunieši, kas tikko beiguši
mācības
strādnieki, darbinieki,
pašnodarbinātas personas
bezdarbnieki

Prakses ilgums:
2 - 26 nedēļas

Mērķgrupa:
skolotāji
karjeras konsultanti
personas, kas atbildīgas
par apmācību
organizācijās

Pieredzes apmaiņas
ilgums:
Pieejamais finansējums:

atkarīgs no projekta norises
valsts un prakses ilguma

atkarīgs no projekta norises
valsts un prakses ilguma

atkarīgs no projekta norises
valsts un pieredzes
apmaiņas ilguma

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Administrē:

Partnerība:
vismaz 2 partneri no dazādām
programmas dalībvalstīm

Pieejamais finansējums:
līdz 1000 EUR

Pieejamais finansējums:

Administrē:

Projektu iesniedzēji,
kas meklē partnerus

Inovāciju attīstības
projekti

Sadarbības tīkla
projekti

2 gadi

Projekta ilgums:

Pieejamais finansējums:

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

līdz 5 dienām

Mērķgrupa:

1 - 6 nedēļas

Administrē:

Vizītes ilgums:

PARTNERĪBAS
PROJEKTI

Partnerība:
vismaz 3 partneri no
3 dažādām programmas
dalībvalstīm

Pieejamais finansējums:
7000 – 25 000 EUR
(atkarīgs no mobilitāšu skaita)

Administrē:
Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Administrē:
Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Projekta ilgums:

1 - 2 gadi

1 - 3 gadi

Partnerība:

Partnerība:

Partnerība:

vismaz 3 partneri
no 3 dažādām programmas
dalībvalstīm

vismaz 3 partneri
no 3 dažādām programmas
dalībvalstīm

Pieejamais finansējums:

Pieejamais finansējums:

līdz 150 000 EUR gadā
piešķīrums līdz 75% no
kopējā projekta budžeta

Administrē:
Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Projektu īstenošana sadarbībā ar partneriem Eiropas valstīs

Projekta rezultātu izplatīšana un publicitāte

Projekta ilgums:

1 - 2 gadi

līdz 200 000 EUR gadā
piešķīrums līdz 75% no
kopējā projekta budžeta

Administrē:
Eiropas Komisija

7 partneri
no 3 dažādām programmas
dalībvalstīm

Pieejamais finansējums:
līdz 150 000 EUR gadā
piešķīrums līdz 50% no
kopējā projekta budžeta

Administrē:
Eiropas Komisija

