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Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības
un starpkultūru dialoga jomā

„Iesaisties Kurzemē”
Informatīvais seminārs
Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs
www.kurzemesnvo.lv
inese@kurzemesnvo.lv
04.07.2014.

PAR KONKURSU
• LR Kultūras ministrijas finansējums pilsoniskās
sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga
veicināšanai Kurzemē 22 200EUR apjomā.
• Līdzdarbības līgums ar 5 organizācijām Latvijā –
katru savā reģionā





Kurzemē: Kurzemes NVO atbalsta centrs
Vidzemē: Valmieras novada fonds
Zemgalē: Zemgales NVO atbalsta fonds
Rīgā un Rīgas reģionā: Kopienu iniciatīvu fonds sadarbībā
ar Latvijas pilsonisko aliansi
 Latgalē: vēl nav
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KAS VAR PIEDALĪTIES UN KĀDAS
AKTIVITĀTES ĪSTENOT

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI
Konkursā var piedalīties juridiskas organizācijas
– biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā vai
faktiskā adrese atrodas Kurzemes plānošanas
reģionā
Konkursā nevar piedalīties:
• Neformālas iedzīvotāju grupas
• Arodbiedrības
• Reliģiskas organizācijas (draudzes, baznīcas,
diecēzes)
• Politiskas partijas
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ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES
Projektu aktivitātēm jābūt cieši saistītām ar:
– Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām (kopējā
pieejamā summa 15 200EUR)

– Starpkultūru dialoga/ mazākumtautību
iniciatīvām (kopējā pieejamā summa 7000EUR)
Viens pretendents var iesniegt maksimums divus
projektus – vienu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu
jomā un vienu starpkultūru dialoga/ mazākumtautību
jomā.

PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS
• pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu
un iesaistīšanos pagasta/pilsētu/novada
dzīves dažādošanā un uzlabošanā
• NVO sadarbību veicinošas aktivitātes
(pieredzes apmaiņas, kopīgi pasākumi, u.c.);
• patriotisma un piederības izjūtas Latvijai
(pagastam/novadam) veicinoši pasākumi;
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PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS
• izglītojošu un informatīvu pasākumu
organizēšana, kuru ietvaros iekļauta vismaz 1
tēma, kas attīsta arī pilsoniskās prasmes
(diskusiju un argumentēšans prasmes, interešu
aiztāvības prasmes, līdzdalības prasmes, u.c.);

• informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot
pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus,
muzejus, izglītības iestādes.
• u.c. atbilstīgas aktivitātes.

STARPKULTŪRU DIALOGA/
MAZĀKUMTAUTĪBU INICIATĪVAS
• mazākumtautību/starpkultūru dialogu
veicinoši pasākumi, kas vērsti uz savstarpējas
izpratnes veidošanu un stereotipu
mazināšanu
• mazākumtautību identitātes un nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas un
attīstības aktivitātes, tai skaitā radošo kolektīvu
darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras
attīstību

• mazākumtautību pilsoniskās līdzdalības un
sadarbības attīstības aktivitātes
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AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAS LAIKS
Projekta īstenošana notiek
no 1.augusta līdz 24. novembrim

Projektu aktivitātēm jānotiek Kurzemes
plānošanas reģiona teritorijā un/vai ieguvējiem
no projekta īstenošanas rezultāta jābūt
Kurzemes plānošanas reģiona iedzīvotājiem.

FINANSĒJUMS 1 PROJEKTAM
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FINANSĒJUMA APJOMS 1 PROJEKTAM
• Finansējuma apjoms 1 projektam atkarīgs no
projekta sadarbības līmeņa:
– Vietēja līmeņa projekti
– Vietēja līmeņa sadarbības projekti
– Starpnovadu sadarbības projekti

• Nav nepieciešams līdzfinansējums. Finansējums tiek
piešķirts 2 daļās:
– 90% pēc līguma noslēgšanas
– 10% pec gala atskaišu iesniegšanas

VIETĒJA LĪMEŅA PROJEKTI
Vietēja līmeņa projektus var īstenot 1
biedrība/nodibinājums, tai nav jāsadarbojas ar
citiem. Aktivitātes var tikt īstenotas tikai
biedrības biedriem.
Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas

Starpkultūru dialoga/
mazākumtautību iniciatīvas

Līdz 600 EUR

Līdz 500 EUR

(7 projekti)

(5 projekti)
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VIETĒJA LĪMEŅA SADARBĪBAS PROJEKTI
Vietēja līmeņa sadarbības projektus jāīsteno
sadarbībā ar vēl vismaz vienu biedrību/
nodibinājumu. Sadarbības partneris var būt no
tā paša pagasta/ pilsētas/novada, kur darbojas
projekta iesniedzējs.
Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas

Starpkultūru dialoga/
mazākumtautību iniciatīvas

Līdz 1250 EUR

Līdz 1000 EUR

(4 projekti)

(3 projekti)

STARPNOVADU SADARBĪBAS PROJEKTI
Starpnovadu sadarbības projektus jāīsteno
sadarbībā ar vēl vismaz vienu
biedrību/nodibinājumu no cita novada (jebkura
Latvijas novada), taču sadarbībā notiekošajām
aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas
reģionā.
Pilsoniskās sabiedrības
iniciatīvas

Starpkultūru dialoga/
mazākumtautību iniciatīvas

Līdz 3000 EUR

Līdz 1500 EUR

(2 projekti)

(1 projekts)

7

2014.07.07.

PIEĻAUJAMĀS IZMAKSAS
• Projekta administratīvās izmaksas (atalgojums
projekta vadītājam, vadītāja asistentam, projekta
koordinatoram, grāmatvedim), kas

•
•
•
•

nepārsniedz 10%
no kopējiem projekta izdevumiem.
Projekta lektoru, ekspertu izmaksas.
Degvielas un autobusu, vilcienu biļešu
izmaksas.
Kancelejas, pasta un biroja preču izmaksas.
Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomai.

PIEĻAUJAMĀS IZMAKSAS
•
•
•
•

Naktsmītņu izdevumiem.
Kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumiem.
Apskaņošanas pakalpojumiem.
Dalības maksai vietējās, nacionālās un
starptautiskās organizācijās vai sadarbības
tīklos.
• Citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta
īstenošanai
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NEPIEĻAUJAMĀS IZMAKSAS
• Izmaksas, kas nepieciešamas remontdarbu,
būvdarbu veikšanai, infrastruktūras
sakārtošanai, telpu labiekārtošanai (tai skaitā
galdiem, krēsliem, skapjiem, u.tml.).
• Sakaru pakalpojumiem (piem., telefona,
interneta izmaksas).
• Īres un komunālo izdevumu segšanai.
• Komandējuma izdevumiem

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
• Projekta pieteikuma veidlapa
• projekta vadītāja CV;
– citu projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā
personāla CV (pēc nepieciešamības);

• apliecinājumu, ka nav piešķirts finansējums
no citiem finanšu avotiem šī projekta vai tā
aktivitāšu īstenošanai
• projekta sadarbības partnera parakstītu
apliecinājumu par iesaistīšanos projekta
aktivitātēs
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IESNIEGŠANA
• pa pastu līdz 2014. gada 17. jūlijam (pasta zīmogs)
jāsūta Kurzemes NVO atbalsta centram uz adresi
Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, LV-3201.
• personīgi 2014. gada 21. jūlijā līdz plkst. 14:00 jānodod
personīgi Kurzemes NVO atbalsta centrā, Kr.Valdemāra
ielā 17a, Talsos (2.stāvā).
• Sūtot ar e-parakstu (parakstiesīgās personas e-paraksts)
uz konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 21.jūlija plkst. 14:00.
• !!! Ja pieteikumu nododat personīgi vai pa pastu, obligāti līdz
2014.gada 21.jūlija plkst. 14:00 jāatsūta arī pieteikuma
elektroniskā versija ar skanētiem, parakstītiem pielikumiem uz
konkursi@kurzemesnvo.lv.

VĒRTĒŠANA, REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
• Vērtē 5 cilvēku komisija pēc administratīvajiem
un kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērjiem
• Rezultāti tiek paziņoti 28.-29. jūlijā, publicējot
www.kurzemesnvo.lv un individuāli sazinoties
ar projektu iesniedzējiem
• Ar katru pretendentu individuāli tiek pārrunāts
un izvērtēts iesniegtais projekta pieteikums
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ATSKAITES
• Projektu īstenotājiem būs jāiesniedz:
– 1 projekta finansu starpatskaite (saskaņā ar
līgumu);
– Projekta īstenošanas noslēguma atskaite 1
nedēļas laikā pēc projekta beigām, kuru veido:
• Projekta satura atskaite
• Projekta finanšu atskaite

KONKURSA SASNIEDZAMIE MĒRĶI
• notikuši vismaz 3 pasākumi, kas veicina
sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos
pagasta/novada dzīves uzlabošanā;
• notikuši vismaz 3 pasākumi, kas sniedz
zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes.
• notikuši vismaz 2 informatīvi pasākumi par
interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas,
kultūras centrus, muzejus un izglītības iestādes;
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KONKURSA SASNIEDZAMIE MĒRĶI
• notikuši vismaz 3 starpkultūru dialogu veicinoši
pasākumi, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes
veidošanu un stereotipu mazināšanu.
• veicinota mazākumtautību identitātes un
kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība;
• atbalstīts dažādu mazākumtautību radošo
kolektīvu darbībs, mazākumtautību tradīciju un
folkloras attīstību;
• sekmēta mazākumtautību pilsoniskā līdzdalība
un sadarbība
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