2016.GADA JŪLIJS

NVO finanšu e-ziņas
Septembra kārtas projektu iesniegšana ir atvērta!
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi 2016.gada
projektu iesniegšanas un plānoto aktivitāšu ieviešanas kalendāru. Potenciālajiem projektu
iesniedzējiem ir būtiski vērst uzmanību uz to, kurā no uzsaukumiem būtu lietderīgāk iesniegt
savus projektu pieteikumus atbilstošajās programmas atbalsta darbībās un apakšpasākumos.
Projektu iesniegšanas un aktivitāšu ieviešanas grafiks 2016.gadam:
2.darbība "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" 2.1.apakšpasākums
"Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās (Town Twinning)". Projektu iesniegšanas
2.kārta: 1.septembris;
2.2.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" Projektu
iesniegšanas 2.kārta: 1.septembris;
Projektu iesniegšanas kārtība un dokumentācija ir pieejama šeit.

Atvērta Latīņamerikas valstu programma
Open Society Foundation aicina NVO iesniegt projektu pieteikumus sekojošās jomās: atbildība
un pārredzamība, politikas debates un dialogs, cilvēktiesības, drošība. Pieteikties dotāciju
programmai
var
sūtot
1-2
lpp.
projekta
idejas
izklāstu
uz
latinamerica@opensocietyfoundations.org. Jūsu vēstule būtu jāiekļauj punkts par savu
organizāciju un tās misiju, projekta aprakstu, tostarp īsu kopsavilkumu par galvenajiem
mērķiem un ierosinātajiem, projekta kopējā atbalsta summa un projekts ilgums. Sešu nedēļu
laikā tiks izskatīt projekta pieteikumus un sniegta atbilde par tālākajām darbībām. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Projektu konkursu apkaimju līdzdalības un piederības veicināšanai
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas
programmas projektu konkursu „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”
– apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā. Konkursa mērķis ir aktualizēt un
veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo
tēmu. Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir EUR 2500,00. Projektu
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 3.augusts plkst. 16.00. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

Var pieteikties mobilitātes programmai "Kultūra"
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu
mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa
un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu
radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu
no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts
paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas
(līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā
laikā. Pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 22.augustam. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Par šī izdevuma saturu atbild biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).
NVO finanšu e-ziņās paustā informācija izmantojama tikai ziņu abonentu, eLPA biedru vajadzībām
un nav izplatāma citiem saņēmējiem!
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