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:

Aicinām sēkot līdzi ES fondu 2014.-2020.gadu plāno anas perioda
aktualitātēm
Mājas

lapa

informāciju

www.esfondi.lv
par

fondu

sniedz

plāno anu,

ievie anu un nirmatīvo regulējumu. Var
redzēt arī aktuālās projektu atlases - http://www.esfondi.lv/aktualas-projektu-atlases.
Savukārt par ES fondu normatīvā regulējuma izstrādes progresu var uzzināt nozares
ministriju mājas lapās attiecīgajās sadaļās.

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 snieg anā darba
tirgus situācijas uzlabo anai. Programma atbalsta aktīvās iesaistes
un sociālo investīciju paketes ievie anu ilgtermiņa efektam uz darba
tirgu. Pamata akcenti un mērķa grupas:
- sociālam riskam pakļauto jaunie u integrācija;
- dzimumu līdztiesības procesu veicinā ana;
- diskriminācijas novēr ana, kas balstās uz dzimumu aspektiem, rasu un etniskās piederības,
invaliditātes vai vecuma;
- augstās kvalitātes un ilgtermiņa nodarbinātības veicinā ana, adekvātas un atbilsto ās sociālās
aizsardzības garantija, cīņa ar ilgtermiņa bezdarbu, nabadzību un sociālo izslēg anu.
Atbalstam var pieteikties publiskās, privātās un bezpeļņas organizācijas (NVO).
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finan u instrumenta atbalstu.

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

Reģionālie semināri par ES programmu Eiropa pilsoņiem
Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem"
informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos
bezmaksas semināros par programmu "Eiropa pilsoņiem"
Bauskā (25.11.) un Preiļos (01.12.), kā arī Madonā (02.12.) un Talsos (09.12.), kur bez
iepriek minētās atbalsta programmas tiks stāstīts par ES programmu Rado ā Eiropa .
Semināra mērķauditorija ir pa valdības, NVO un citi interesenti, kuriem interesē
starptautiska sadarbība da ādu tematiku jomā. Pieteik anās termiņ semināriem ir divas
darba dienas pirms pasākuma norises datuma.
Detalizēta

informācija

ir

Kultūras

ministrijas

mājas

lapā:

http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/par-programmu/

Rīgā notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015
Jau septīto gadu pēc kārtas Rīgā notiks
Sociālās uzņēmējdarbības forums, kas pulcēs
sociālos uzņēmējus un pārmaiņu nesējus, kam
no sirds rūp iedzīvotāju un viņu kopienu dzīves
uzlabo ana. Forums notiks divas dienas no 26.
līdz 27. novembrim.
Foruma pirmajā dienā būs prezentēti stāsti no Eiropas valstu sociālajiem uzņēmējiem, kuri
nevairās risināt sare ģītas sabiedrības problēmas, kuras ne valsts, ne privātais sektors vieni
pa i uzrunāt nevar. Foruma otrajā dienā tiks diskutēts par sociālās uzņēmējdarbības tiesisko
ietvaru un finansējuma iespējām Latvijā. Papildus sociālās uzņēmējdarbības likumdo anas
izveidei, sākot ar 2016. gadu, būs pieejami 19 miljoni EUR no Eiropas Sociālā fonda
Latvijas valdības atbalstam sociālajai uzņēmējdarbībai. Foruma dalībniekiem būs iespēja
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finan u instrumenta atbalstu.

kopā ar Saeimas deputātiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem sēsties kopā pie viena galda
un meklēt labākos risinājumus tiesiskā ietvara veido anai un finansējuma apguvei.
Detalizēta informācija ir Fonds Dots mājas lapā:
http://www.fondsdots.lv/lv/notikumi/socialas-uznemejdarbibas-forums-2015

Nevalstisko organizāciju fonda izveide
Latgales skolu atbalsta fonds Veronika piedalās viedokļa pau anā par Nevalstisko
organizāciju fonda izveidi, un uzskata, ka tam ir jābūt finansētam no valsts bud eta
līdzekļiem. Izskatot LR Kultūras ministrijas konceptuālā ziņojuma Par valsts finansēta
nevalstisko organizāciju fonda izveidi projektā piedāvātus Fonda izveides finansē anas
kārtības modeļus, Latgales skolu atbalsta fonds Veronika atbalsta 3.risinājuma variantu,
kas paredz NVO darbības atbalstam izveidot atsevi ķu valsts bud eta programmu, ko īsteno
Sabiedrības integrācijas fonds.

Mācību programmas finansē anas piedāvājums NVO
RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ar lepnumu izsludina unikālu Executive MBA mācību
programmas finansē anas piedāvājumu personām, kuru galvenā profesionālā darbība ir
saistīta ar valsts pārvaldi, nevalstiskajām organizācijām vai diplomātisko sektoru.
ī iniciatīva izriet no RBS misijas un ir loģisks solis centienos izglītot vadītājus un sagatavot
līderus, kas rada ilgtspējīgu labklājību Baltijas reģionā. Lai atbalstītu profesionāļus viņu
darbā sabiedriskajā un valsts sektorā, un dotu savu ieguldījumu ī brī a un nākotnes līderu
attīstībā, RBS izsludina konkursu, piedāvājot o organizāciju pārstāvjiem īpa u mācību
maksas samazinājumu - līdz pat 70% - mācībām RBS Executive MBA maģistra programmā.
Augo ā tendence publiskā sektora vadītājiem iegūt MBA kvalifikāciju skaidri norāda uz
MBA prasmju un domā anas veida nepiecie amību ne tikai privātajā biznesā. Zinā anas un
iemaņas, ko nodro ina MBA programmas, ir augsti pieprasītas, jo nodro ina spēcīgus līderus
un prasmīgus vadītājus ar inovatīvu un rado u prātu, ar spēju pielāgoties strauji mainīgai
videi, un prasmi piemērot jaunas stratēģiskas pieejas pla am problēmjautājumu lokam.
Detalizēta informācija ir Rīgas Biznesa skolas mājas lapā: www.rbs.lv
Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finan u instrumenta atbalstu.

Biedrības un nodibinājumi ar valsts atbalstu var piesaistīt darbam
jaunie us

Atbalsta pasākuma "Darbam nepiecie amo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā " mērķis ir
sekmēt jaunie u pāreju uz nodarbinātību, jo īpa i, īstenojot darba tirgus prasībām atbilsto u
prasmju un iemaņu paaugstinā anas pasākumus un praktiskas pieredzes iegū anu darbavietā.

Pasākuma mērķa grupa:
jaunietis bezdarbnieks vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kur neapgūst pilna laika
studiju programmas augstskolā un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks;
Jaunieti darbam var piesaistīt līdz se iem mēne iem, par ko tiek noslēgts līgums ar
Nodarbinātības valsts aģentūru. Jaunie a iesaistes grafiks - piecas dienas nedēļā ne mazāk kā
4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā.
Atkārtota jaunie a bezdarbnieka iesaiste Pasākumā ne ātrāk kā 12 mēne us pēc iepriek ējās
dalības pabeig anas.
Nodarbinātības valsts aģentūra nevalstiskajām organizācijām nodro ina ādu finan u
atbalstu Pasākuma īsteno anai:
jaunie a bezdarbnieka ikmēne a stipendija proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90
euro apmērā;
nelaimes gadījumu apdro inā anas izdevumu seg anai.

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

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finan u instrumenta atbalstu.

Ir izsludināts konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2016. gada
projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+
programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā var piedalīties
organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā. Konkursā
pretendenti - juridiskas personas - var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma
saņem anai.
Pirms projekta pieteikuma aizpildī anas VIAA aicina iepazīties ar ES Erasmus+ programmas
2016. gada konkursa vadlīnijām.
Detalizēta

informācija

ir

Valsts

izglītības

attīstības

aģentūras

mājas

lapā:

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?t
ext_id=38558

Informācijai:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, www.nvoc.lv

Ziņas ir sagatavotas ar Eiropas Ekonomikas zonas finan u instrumenta atbalstu.

