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ABONĒ NVO FINANŠU ZIŅAS
Tava organizācija aktīvi izstrādā un realizē projektus?
Jūs piesaistāt vai arī gribētu piesaistīt finansējumu no starptautiskajiem fondiem?
Jums ir zināšanas un prasmes, kā „paņemt” Eiropas naudu?
Jūs gribētu paplašināt savu redzesloku par iespējām iegūt finansiālo atbalstu
organizācijas projektiem?
Ja kaut uz vienu jautājumu Tu atbildēji ar „Jā”, tad Latvijas Pilsoniskās alianses
(eLPA) elektroniskās Finanšu ziņas būs vērtīgs palīgs Tev un Tavas organizācijas
turpmākai darbībai!
Finanšu ziņas ir informatīvs materiāls, kurā apkopota nevalstiskajām
organizācijām svarīga informācija par iespējām saņemt finansējumu Eiropas
Komisijas un Eiropas Savienības programmās, EEZ/Norvēģijas Finanšu
instrumentu u.c. izsludinātajās programmās. Ziņās ir iekļauti īsi un precīzi
apraksti par jaunākajiem, kā arī aizvien aktuālajiem projektu konkursiem, kā arī
saites uz attiecīgajām mājas lapām, kur iespējams iegūt papildus informāciju,
pieteikuma anketas, vadlīnijas. Ziņas iznāk reizi mēnesī un to apjoms ir 3 –
4 lapas (atkarībā no projektu skaita uz konkrēto brīdi).
Abonē eLPA Finanšu ziņas un esi informēts kur, kad un kā vari iegūt finansiālo
atbalstu Tavas organizācijas ideju realizēšanai!
Pakalpojuma cena: jebkuram interesentam Ls 25,- gadā vai Ls 2,50 mēnesī, bet
eLPA biedriem par brīvu! (Samaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu, pēc Jums
izrakstītā, nosūtītā rēķina!)
Lai pieteiktos Finanšu ziņām, nosūti pieteikumu uz e-pastu: alianse@nvo.lv
Pieteikums juridiskai personai

Pieteikums

fiziskai

personai



Organizācijas nosaukums;



Savs vārds, uzvārds;



Rekvizīti (Reģ.Nr., adrese, bankas



Personas kods, adrese, bankas
nosaukums un konta Nr.;

nosaukums un konta Nr.);


Kontaktpersonas
vārds,
uzvārds un telefona numuru;



E-pasta adrese (lai zinām, kam
sūtīt ziņas);



Kontaktpersonas e-pasts



Abonēšanas periods (mēnešos).

(lai zinām, kam sūtīt ziņas);


Abonēšanas periods (mēnešos).

Finanšu ziņu fragmenta paraugs pielikumā (skaties nākošo lapu!): 
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NVO finanšu e-ziņas
Pasaules Bankas SIEF projektu konkurss
Pasaules Bankas SIEF (Strategic Impact Evaluation Fund) ir vairāku donoru fonds, ko
administrē Pasaules Bankas tautu attīstības tīkls. SIEF ir izsludinājis projektu konkursu ar
mērķi mazināt nabadzību pasaulē. Programmas prioritātes ir: uzturs, veselība un attīstība
maziem bērniem; ūdens apgāde, kanalizācija un higiēna; pamatizglītības pakalpojumu
sniegšana; veselības aprūpes sistēma un pakalpojumu sniegšana. Pieteikšanās process ir divos
posmos. Pirmajā posmā ir jāaizpilda tiešsaistes iesnieguma veidlapas un jāiesniedz aizpildīta
budžeta veidlapa. Otrajā posmā ekspertu komisija izvērtē projekta ilgtspējību un mērķus,
apstiprinot, vai noraidot konkrēto projektu. Pieteikumi tiešsaistē ir jāaizpilda līdz 1.
novembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Projektu konkurss Latvijas – Lietuvas programmas ietvaros
17. 07.2013. tika izsludināts 5. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam projektu konkurss. Programmas teritorija Latvijā ir - Kurzeme, Zemgale, Latgale,
savukārt Lietuvā - Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošais
reģions). Projektu iesniedzēji var būt pašvaldības, valsts pārvaldes institūcijas un to
pārraudzībā esošas iestādes, plānošanas reģioni, NVO, augstskolas u.c. Svarīgākais kritērijs
projekta apstiprināšanai ir partnerība - projektā ir jāiesaista vismaz viens partneris no Latvijas
un viens no Lietuvas, kas ir reģistrēts vai pastāvīgi darbojas Programmas atbalstāmajā
teritorijā. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 17. septembris. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Radošais konkurss Waste·smART
Katru gadu ES pilsoņi rada vidēji pustonnu sadzīves atkritumu uz vienu personu. Atkritumi
var būt ekonomisks zaudējumus, un tas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi, kā arī cilvēku
veselību. Eiropas Vides aģentūra (The European Environment Agency) aicina ikvienu dalīties
ar savu viedokli par atkritumu problemātiku Eiropā, radošajā konkursā Waste•smART.
Tēmas: Kā var labāk samazināt, atkārtoti izmantot vai pārstrādāt atkritumus? Kā Jūs vēlaties,
Eiropas atkritumu politika izskatīsies nākotnē? Pieteikumus konkursam var nofromēt foto,
karikatūras vai video formātos. Darbus var iesniegt līdz 30. septembrim. Vairāk informācijas
var atrast šeit.

Projektu konkurss bērnu drošības jomā
Iespēja pieteikt projektu programmā Daphne II, projekta dotāciju mērķis ir līdzfinansēt bērnu
drošības mehānismus (Child Abduction Alert Mechanisms). Projektus var iesniegt Eiropas
Savienības nevalstiskās organizācijas līdz 12.septembrim. Ar projektu konkursa nolikumu var
iepazīties šeit.

Eiropas Bēgļu fonda programma
10.07.2013. Iekšlietu ministrija ir izsludinājusi Eiropas Bēgļu fonda 2013.gada programmas
atklātu projektu iesniegumu konkursu. Ar Eiropas Bēgļu fonda programmas finansējumu ir
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paredzēts: 1) nodrošināt bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdzības sniegšanu
sociālu un materiālu problēmu risināšanā, tai skaitā mājokļa nodrošināšanā; 2) nodrošināt
patvēruma meklētājiem, ieskaitot nepilngadīgās personas, bēgļiem un personām ar alternatīvo
statusu skaidru un saprotamu izglītības pieejamību, kā arī nodrošināt šo personu iemaņu un
spēju paaugstināšanu, lai veicinātu to iekļaušanos darba tirgū Latvijā vai to mītnes zemēs.
Projektu iesniegumu konkursā var piedalīties tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde,
atvasināta publiska persona, cita valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību juridiska persona
vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, kas darbojas bēgļu jomā. Projektu
iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2013.gada 2.septembris. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Meklē idejas miera uzturēšanai
Žurnālistu un rakstnieku fonds (The Journalists and Writers Foundation (JWF)) izsludina
projektu konkursu jaunām idejām konfliktu risināšanā un miera uzturēšanā. Projektu mērķis ir
atrisināt vardarbīgus konfliktus un veicināt pēckonflikta miera veidošanos. Projekta
īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt divus gadus, maksimālā projekta dotācijas ir 50,000 $.
Pieteikties var NVO un privātpersonas no visas pasaules. Projektu pieteikumi ir jāiesniedz
angļu valodā līdz 30.septembrim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Izstāžu pieteikumu konkurss
Latvijas Fotogrāfijas muzejs izsludina 2014. gada izstāžu pieteikumu konkursu. Fotogrāfi,
mākslinieki un kuratori ir aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski, sūtot materiālus uz epastu info@fotomuzejs.lv līdz šī gada 8. septembrim, vai pa pastu (pasta zīmogs 4.
septembris). Pieteikumā jāietver: 1) izstādes koncepcijas izklāsts (apjoms: 1500 – 3000
zīmes), 2) autora līdzšinējās pieredzes un radošās darbības apraksts, 3) ziņas par darbiem, ko
paredzēts ietvert izstādē (to skaits, izmērs, noformējums, datējums), 4) visu darbu attēli (JPG
vai PDF formātā), norādot vai veiktā atlase ir galēja. Muzejs nodrošina telpas izstādes norisei,
taču darbi eksponēšanai jāsagatavo pašam autoram (kopēšana, rāmēšana, transportēšana).
Pieteikumus vērtēs speciāli izveidota žūrija.

Tikkun Olam grants
Organizācija Jewish Helping Hands (JHH) ir izziņojusi TIkkun Olam grantu, kura mērķis ir
nodrošināt ilgstošu attīstītību neizsargātākajām iedzīvotāju grupām. JHH īpaši cenšas
sadarboties ar vietējām organizācijām, kuri izmanto resursus savās kopienās, kā arī meklē
sadarbības partnerus, privātpersonas un organizācijas. Piešķirtā granta summa var būt līdz
5000 $. Vairāk par grantu var uzzināt šeit.

NVA Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs turpinās pieteikšanās dalībai Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kura ietvaros
nodarbinātām un pašnodarbinātām personām tiek piedāvāta iespēja papildināt un pilnveidot
darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmās. Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta summa vienai personai ir 250 Ls.
Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros - 6 mēneši. Vairāk informācijas
var atrast šeit.
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