BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerībās

1. Vai pirmsskolas izglītības iestādes var iesaistīties Erasmus+ Stratēģiskajās
partnerībās?
Jā. Iesaistītā organizācija var būt jebkura publiska vai privātā organizācija, kas
izveidota programmas valstī vai partnervalstī. Detalizētāku informāciju lūdzu
skatīties Erasmus+ programmas Vadlīniju (EN) 2015. gadam 110.lpp.
2. Vai viena iestāde var iesniegt vairākus Erasmus+ Stratēģisko partnerību
projektus?
Jā. Erasmus+ programmas noteikumos nav noteikts ierobežojums iesniedzamo
projektu skaitam, taču katrai iestādei ir jāizvērtē savas iestādes organizatoriskā
kapacitāte.
3. Kāda veidlapa ir jāaizpilda ja ir paredzēta sadarbība starp reģionālām
pārvaldes iestādēm skolu izglītības jomā?
Tādā gadījumā ir jāaizpilda veidlapa projektiem skolu izglītībā (dokuments nr.
10,
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_p
lus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=1307).
4. Ja organizācija šobrīd īsteno Erasmus+ KA1 Mācību mobilitātes projektu,
vai tā ir tiesīga iesniegt Erasmus+ KA2 Stratēģisko partnerību projekta
pieteikumu?
Jā. Erasmus+ programmas noteikumos šādu ierobežojumu nav.
5. Kādā valodā jāaizpilda Erasmus+ Stratēģisko partnerību veidlapa?
Projekta veidlapa jāaizpilda vienā no ES oficiālajām valodām. Ieteicams to
aizpildīt projekta darba valodā.
6. Vai Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu partneriem ir jāiesniedz
pieteikuma veidlapa?

Nē. Stratēģisko partnerību veidlapu iesniedz tiešsaistē attiecīgās valsts
nacionālajai aģentūrai tikai projekta pieteicējorganizācija (visas partnerības
koordinators). Detalizētāka informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu ir
atrodama “Vadlīnijās elektronisko pieteikumu aizpildīšanai” (dokuments nr. 6,
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_p
lus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=1307 )
7. Vai katru reizi, gatavojot projekta pieteikumu, ir nepieciešams iegūt jaunu
organizācijas PIC kodu?
Nē. Organizācijām, kas jau ir ieguvušas PIC kodu, tas ir jāizmanto turpmākajos
pieteikumos Erasmus+ programmas ietvaros un atkārtoti reģistrēties nav
nepieciešams.
8. Kā iestāde/organizācija var iegūt PIC kodu?
Iestādei/organizācijai
ir jāreģistrējas URF (Unique Registration
Facility)/Dalībnieku portālā, kam seko PIC koda (Participant Identification
Code) - unikāla 9 ciparu kombinācija – iegūšana. Detalizēta informācija par
reģistrēšanos:
(http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_
plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=1307 ).
9. Kāds ir Transnacionālo projekta sanāksmju mērķis?
Transnacionālo projekta sanāksmju mērķis ir projekta īstenošanas un
koordinēšanas jautājumu apspriešana.
10. Kas ir intelektuālais rezultāts?
Intelektuāliem rezultātiem jābūt inovatīviem un nozīmīgiem gan kvalitātes, gan
skaita ziņā, ar plašu ietekmi un iespējām rezultātu pārnešanai uz citiem
sektoriem un jomām. Piemēram, tie var būt pedagoģiskie materiāli, mācību
programmas, atvērtie izglītības resursi, IT rīki, analīze, pētījumi, savstarpējas
mācīšanās metodes utt.

