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:

Latgales mazākumtautību biedrības septembrī varēs piedalīties projektu
rakstīšanas apmācībās un iegūt līdz 1000,00 EUR sava projekta
īstenošanai
Biedrība „Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs” aicina Latgales
mazākumtautību

biedrības

atsaukties un piedalīties projekta
„Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana” apmācībās.
3 dienu apmācību dalībnieki var būt Latgales mazākumtautību biedrību pārstāvji, kuriem būs
iespēja iegūt līdz 1000,00 EUR sava projekta īstenošanai oktobrī. Nodarbības notiks divās
grupās - Daugavpilī (16., 23. un 28. septembrī) un Rēzeknē (17., 24. un 29. septembrī).
3 dienu laikā apmācību dalībniekiem būs iespēja apgūt pilnu projekta rakstīšanas un
īstenošanas ciklu, kas sevī ietver kā teorētiskās, tā praktiskās apmācības.
Apmācības ir bez maksas.
Dalībnieku skaits ierobežots - 20 dalībnieki (līdz 2 dalībniekiem no vienas mazākumtautību
biedrības, no kuriem vismaz vienam ir jāspēj komunicēt un saprast latviešu valodu).
Dalībnieku atlasē priekšroka būs tiem, kuriem ir mazāka iepriekšējā pieredze projektu
izstrādē un īstenošanā.
Apmācību ietvaros norisināsies pilotprojektu gatavošana par starpkultūru sadarbību un
labākajam projektam tiks piešķirti līdz 1000,00 EUR tā īstenošanai laika posmā no 7. līdz 25.
oktobrim.
Detalizēta

informācija

ir

Dienvidlatgales

NVO

atbalsta

centra

mājas

lapā:

http://nvoc.lv/index.php?&text=239

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Jauniešu NVO un jauniešu neformālās grupas līdz š.g. 01.oktobrim var
iesniegt projektus “ERASMUS+” programmā.
Jauniešu apmaiņas projekti ir paredzēti 13 – 30 gadu veciem
jauniešiem. Tie nevar būt akadēmiski studiju izbraucieni, apmaiņas
aktivitātes ar mērķi iegūt finansiālu labumu, apmaiņas, kuras var tikt
uzskatītas kā tūrisms, brīvdienu izbrauciens, koncerttūres, izrādes, uzvedumi.
Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas var
būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, rasisms,
ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citām. Izvēlētais temats ir
jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. Jauniešu apmaiņas projektam jābūt
balstītam uz neformālās izglītības principiem un īstenotam ar neformālās izglītības metodēm.
Vairāk var uzzināt, apskatot pieredzes stāstus no citiem projektiem.
Eiropas Brīvprātīgā darba projekti dod iespēju:
jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu
darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi. Jaunieši
ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām, kā arī vismaz 10 dalībnieki grupa var veikt
aktivitātes jau no 2 nedēļām.
Citi iespējamie projektu veidi:
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).
Projektus jauniešu jomā var pieteikt arī skolas.
Detalizēta informācija ir Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mājas lapā:
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu
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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.
Pirms pieteikuma sastādīšanas lūgums ir iepazīties ar konkursa nolikumu un konkrētas
nozares prioritātēm, kā arī ir vērsts iepazīties ar eiprikš atbalstīto projektu sarakstu Fonda
mājas lapas sadaļā „Finansētie projekti”.
Aicinām iepazīties ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2015.gada mērķprogrammām, informācija
ir pieejama fonda mājas lapas mērķprogrammu sadaļā:
–

Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi

–

Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts

–

Profesionālās mākslas pieejamība reģionos

–

Latvijai – 100

–

Raiņa un Aspazijas gads

–

Latviešu oriģinālmūzika

–

Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkumu
programma

–

Amatierteātris

–

Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Detalizēta informācija ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā: www.kkf.lv

Projektu pieteikumu konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā
Tiek

izsludināts

papildus

konkurss

Nordplus

Ziemeļvalstu valodu programmā, projektu iesniegšans
termiņš ir 2015.gada 1.oktobris.
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu.

Programmas mērķi ir atbalstīt aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu,
norvēģu un zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem, Ziemeļvalstu valodu mācību
materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.
Projektus var iesniegt institūcijas Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, programmas ietvaros
iespējams saņemt finansiālu atbalstu šādu aktivitāšu īstenošanai – darba sanāksmēm,
konferencēm, izpētei, mācību metožu un materiālu veidošanai Ziemeļvalstu valodu apguvei,
mācīšanai, un tml. Projektiem jābūt vērstiem uz Ziemeļvalstu valodu apguvi, projekta
pieteikums jāsagatavo dāņu, zviedru vai norvēģu valodā.
Projekta ietvaros sadarbojas 3 partneri no 3 dažādām Nordplus dalībvalstīm un šajā projektu
konkursā īpaši tiek gaidīti projekti, kas sekmē sadarbības tīklu veidošanu, īstenojot partneru
tikšanās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.
Detalizēta informācija ir Nordplus oficiālajā vietnē nordplusonline.org.

NVO var pieteikties atbalstam kultūras projektu organizēšanai.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma
„Kultūra” atbalsta mākslinieku 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
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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

Aicinām sēkot līdzi ES fondu 2014.-2020.gadu plānošanas perioda
aktualitātēm
Mājas lapa www.esfondi.lv sniedz informāciju par fondu plānošanu, ieviešanu un nirmatīvo
regulējumu. Var redzēt arī aktuālās projektu atlases - http://www.esfondi.lv/aktualasprojektu-atlases.
Savukārt par ES fondu normatīvā regulējuma izstrādes progresu var uzzināt nozares
ministriju mājas lapās attiecīgajās sadaļās.
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Biedrības un nodibinājumi ar valsts atbalstu var 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;
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
Informācijai:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv
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