Esiet sveicināti, NVO kolēģi!
Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta
centru ir sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona nevalstiskām organizācijām par
iespējām piesaistīt finansējumu savām darbībām un saņemtu cita veida atbalstu:

Jauniešu NVO un jauniešu neformālās grupas līdz š.g. 01.oktobrim var
iesniegt projektus “ERASMUS+” programmā.
Iespējamie projektu veidi:
Jauniešu apmaiņas (13 – 30 gadi).
Eiropas Brīvprātīgais darbs (17 – 30 gadi).
Jaunatnes darbinieku mobilitāte (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma).
Stratēģiskās partnerības projekti (projekta dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma).
Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (projekta
dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma).
Detalizēta informācija ir Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mājas lapā:
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu

NVO var pieteikties atbalstam kultūras projektu organizēšanai.
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rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu
izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs.
Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas
un kultūras dzīvei.
Pieteikšanās termiņi ir atkarīgi no izvēlētas programmas.
Detalizēta informācija ir Nordic Culture Point mājas lapā:
http://www.kulturkontaktnord.org/en/grants/network-funding
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Eiropas tīklu ietvaros var pieteikt atbalstam projektus cilvēkiem ar
ierobežotām iespējām līdz 16.oktobrim.
Grantu programma ir atvērta Eiropas Komisijas programmas
„Tiesības, vienlīdzība un pilsonība (2014-2020)” ietvaros.

Programmai ir īpašas prasības projektu pieteicējiem, ar kuriem
var iepazīties grantu programmas vadlīnijās.
Galvenās atbalsta jomas:
-

Eiropas invaliditātes stratēģijas 2010-2020 atbalstīšana;

-

Atbalsts Europe 2020 mērķu sasniegšanai;

-

Atbalsts ES un nacionālas politikas un likumdošanas invaliditātes jomā ieviešanai un

monitoringam, u.c.
Detalizēta informācija ir Eiropas Komisijas mājas lapā:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes

NVO var pieteikties atbalstam Eiropas Nodarbinātības un sociālo inovāciju
programmas „EaSI” ietvaros līdz 16.novembrim.
Programmas mērķis ir atbalstīt projektus, kas sekmē politikas
inovācijas sociālo pakalpojumu organizācijā un sniegšanā darba
tirgus situācijas uzlabošanai. Programma atbalsta aktīvās iesaistes
un sociālo investīciju paketes ieviešanu ilgtermiņa efektam uz darba
tirgu. Pamata akcenti un mērķa grupas:
- sociālam riskam pakļauto jauniešu integrācija;
- dzimumu līdztiesības procesu veicināšana;
- diskriminācijas novēršana, kas balstās uz dzimumu aspektiem, rasu un etniskās piederības,
invaliditātes vai vecuma;
- augstās kvalitātes un ilgtermiņa nodarbinātības veicināšana, adekvātas un atbilstošās sociālās
aizsardzības garantija, cīņa ar ilgtermiņa bezdarbu, nabadzību un sociālo izslēgšanu.
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Atbalstam var pieteikties publiskās, privātās un bezpeļņas organizācijas (NVO).

Detalizēta informācija ir Eiropas Komisijas mājas lapā:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

Iespēja piesaistīt finansējumu nelieliem projektiem no privātiem ziedotājiem.
Rietumu Bankas labdarības fonds ir neatkarīga
nevalstiska organizācija, kas ļauj mums patstāvīgi
noteikt prioritātes un atbalstīt tos projektus, kurus mēs uzskatām par aktuālākajiem.
Fonda prioritātes ir atbalsts:
-

sociālām problēmām, tajā skaitā medicīnai;

-

bērniem un jauniešiem;

-

izglītībai un zinātnei;

-

mākslai un kultūrai.

Pamatprasības projektiem:
- sociālā joma - projektam jārisina sabiedrības kopumā vai atsevišķu tās grupu problēmas, kā
arī jāpiesaista sabiedrības uzmanība šīm problēmām.
- kultūras un mākslas joma - projektam jābūt ilgtspējīgam, oriģinālam un intelektuāli
piesātinātam;
Detalizēta informācija ir Rietumu Bankas labdarības fonda mājas lapā: www.rblf.lv

"Latgales NVO projektu programma 2015"
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
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mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju
līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam
pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (8 000 EUR)
· informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
· organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
· organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas
dzīves uzlabošanā;
Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 EUR)
· savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste
aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;
Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 EUR)
· veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību,
atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un
folkloras attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; veicināt
Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu
kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu
integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes
saglabāšanu un starpkultūru dialogu. Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma
izpratnē ir: Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes.
Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju
pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas
saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās
aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir
2015. gada 3. septembris. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir
pieejami mājas lapās www.nvoc.lv un www.latgale.lv.

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

NVO var pieteikt atbalstam kultūras projektus Valsts Kultūrkapitāla fondā
līdz 21.septembrim.
NVO, kas strādā dažādās kultūras jomās var pieteikties atbalstam no
valsts budžeta.
Katrai nozarei (mūzika, vizuālā māksla, kultūras mantojums, tradicionāla kultūra, u.c.) ir
noteiktas savas prioritātes, ir arī atbalsts starpdisciplināriem projektiem.
Detalizēta informācija ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā: www.kkf.lv

ATGĀDINĀM:
Biedrības un nodibinājumi ar valsts atbalstu varēs piesaistīt darbam
jauniešus

Atbalsta pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā " mērķis ir
sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu
prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.
Pasākuma mērķa grupa:
• jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika
studiju programmas augstskolā un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks;

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Jaunieti darbam var piesaistīt līdz sešiem mēnešiem, par ko tiek noslēgts līgums ar
Nodarbinātības valsts aģentūru. Jaunieša iesaistes grafiks - piecas dienas nedēļā ne mazāk kā
4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā.
Atkārtota jaunieša bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās
dalības pabeigšanas.
Nodarbinātības valsts aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodrošina šādu finanšu atbalstu
Pasākuma īstenošanai:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90
euro apmērā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.

Detalizēta informācija ir Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā:
http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3538&from=0

Informācija par informatīvo atbalstu Latgales NVO mērķa grupai:
Higiēnas un saimniecības preču komplektu pakāpeniska izdale no 13.maija
visos Latvijas reģionos
Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
ietvaros 2015. gada 13.maijā uzsākta arī higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde
uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā. Partnerorganizācijas, kas
saņēmušas komplektus, uzsākušas to izdali atbalstāmajai mērķa grupai.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt higiēnas un saimniecības
preču komplektu var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes, balstoties
uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata, ja ģimenēs ir bērni
vecumā līdz 18 gadiem.
Nosacījumi higiēnas un saimniecības preču komplekta saņemšanai:
Ja trūcīgajā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem un:


ja trūcīgā statuss uz 3 mēnešiem - 1 komplekts katram bērnam ģimenē,
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.



ja trūcīgā statuss uz 6 mēnešiem - 2 komplekti katram bērnam ģimenē.

Ja krīzes situācijā esošā ģimenē ir bērns vecumā no 0 – 18 gadiem:


1 komplekts katram bērnam ģimenē 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas.

Mēnesī 1 persona var saņemt ne vairāk kā 1 komplektu.
Vairāk informācijas, tai skaitā izdales vietu adreses un to darba laiki ir pieejami vietnē:
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9756%3AHigienas
-un-saimniecibas-precu-komplektu-pakapeniska-izdale-no-13maija&catid=395%3AZinas&Itemid=249&lang=lv
Informācijai:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

