Projektu konkurss Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem

“Iesaisties Kurzemē!”
2018. gada nolikums
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Kurzemes NVO atbalsta centrs (turpmāk - Finansētājs) piešķir
finansējumu biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk – Pretendenti), lai īstenotu valsts pārvaldes
uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemes reģionā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra noslēgto
līdzdarbības līgumu nr. 2.5.-8-17 no 27.05.2016 un valsts budžeta finansējuma izlietošanas līgumu
Nr. 2.5.-11-49. No 16.02.2018.

Projektu konkursa mērķis
1. Projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un
starpkultūru dialogu Kurzemē.
2. Mērķis tiek sasniegts, piešķirot finansējumu projektiem, kādā no 3 konkursa atbalstāmajām
darbības jomām: Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, Starpkultūru dialogs, Mazākumtautību NVO
atbalsts.

Projektu īstenošanas teritorija, laika periods un finansējums
3. Pretendentu īstenotajām projektu aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā
un/vai galvenajiem ieguvējiem no projekta īstenošanas rezultāta jābūt Kurzemes plānošanas
reģiona iedzīvotājiem.
4. Projektu īstenošanas periods ir no 01.05.2018. līdz 25.11.2018.
5. Maksimālais finansējums 1 projektam ir 1600 EUR. Finansējums tiek piešķirts 100% apmērā.
6. Projekta konkursa kopējais budžets ir 24 000 EUR, kas sadalīts vienādās daļās katrai konkursa
atbalstāmajai darbības jomai:
6.1. “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” – 8 000EUR;
6.2. “Starpkultūru dialogs” – 8 000EUR;
6.3. “Mazākumtautību NVO atbalsts” – 8 000EUR, t.sk. vismaz 1500 EUR romu NVO projektam.

Konkursa atbalstāmās darbības jomas
7. Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt
Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi1 un ir vērstas uz:
7.1. Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un
iedvesmošanos no tiem;
7.2. paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un
atbildību;
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Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības
sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma
simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma
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7.3. Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās
rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:
7.3.1. veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);
7.3.2. veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos,
dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem
notikumiem;
7.3.3. veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;
7.3.4. veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi,
līdzdalības iespējām un to nozīmi;
7.3.5. veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;
7.3.6. citas atbilstīgas aktivitātes.
8. Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
8.1. savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
8.2. stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.
9. Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:
9.1. Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
9.2. Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
9.3. Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
9.4. Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
9.5. Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
9.6. Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas
politikas pasākumu kopumu.
10. Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:
10.1. ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
10.2. amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa
sasniegšanai);
10.3. pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

Projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
11. Projektos nedrīkst plānot peļņu no maksas pakalpojumiem vai saimnieciskās darbības.
12. Projekta īstenošanai drīkst piesaistīt papildu finansējumu no citiem avotiem, taču tas nevar būt
cita projektu konkursa ietvaros. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pirms finansējuma līguma
slēgšanas būs jāiesniedz apliecinājums no papildu finansu devēja par apņemšanos piešķirt
nepieciešamos līdzekļus un/vai jāuzrāda bankas konta izdruka/maksājuma uzdevums, ka
nepieciešamie līdzekļi ir Pretendenta rīcībā.
13. Projektu attiecināmās izmaksas ir visas izmaksas, kas nav neattiecināmās izmaksas un kas ir
nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai un ir apstiprinātas projekta budžetā.
14. Projektu neattiecināmās izmaksas ir:
14.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;
14.2. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;
14.3. komandējumu izdevumi;
14.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;
14.5. būvniecības, remonta, infrastruktūras sakārtošanas izmaksas;
14.6. telpu un biroju labiekārtošanas izmaksas, t.sk. galdu, krēslu, skapju, biroja tehnikas
izmaksas (izņemot jomas “Mazākumtautību NVO atbalsts” projektiem);
14.7. izmaksas, kurām piešķirts finansējums no citiem finansu avotiem.
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15. Izmaksu ierobežojumi:
15.1. administratīvās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no kopējiem projekta izdevumiem
(atalgojums projekta vadības komandai, bankas komisijas, komunikācijas, kanceleja,
u.tml.).
15.2. Kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no kopējiem
projekta izdevumiem.

Pretendenti
16. Projektus var iesniegt Pretendents, kurš atbilst šādām prasībām:
16.1. Ir Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuras juridiskā adrese vai
faktiskā darbības vieta ir Kurzemes plānošanas reģionā2;
16.2. nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības
izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
16.3. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu projekta
iesniegšanas mēnesī, kas pārsniedz 150,00 EUR;
16.4. profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un nav atzīts par vainīgu nodarījumā
saistībā ar profesionālo darbību ar spēkā esošu nolēmumu;
16.5. nav veiktas krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;
16.6. nav sniegta nepatiesa informācija nolūkā saņemt šī projektu konkursa finansējumu;
16.7. ir veikta neatbilstoši izlietoto/saņemto līdzekļu atmaksa citu biedrības “Kurzemes NVO
atbalsta centra” administrēto programmu/ grantu shēmu ietvaros.
17. Ja projekts tiek iesniegts jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts”, Pretendentam papildus
16.punktā noteiktajam, jāatbilst arī šādiem kritērijiem:
17.1. organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes3.
17.2. organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošo nacionālo minoritāšu
pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām
aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
18. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus, taču vienam pretendentam katrā
darbības jomā var tikt apstiprināts tikai viens projekts.
19. Projekta pieteikums jāatsūta līdz 30.03.2018. plkst.10:00 uz e-pastu konkursi@kurzemesnvo.lv
20. Katrs projekta pieteikums satur:
20.1. projekta pieteikuma veidlapu, saglabātu kā .PDF4 dokumentu, atbilstoši projekta jomai
(pielikums nr.2., 3., 4.);
20.2. projekta budžeta veidlapu, saglabātu kā EXCEL dokumentu (pielikums nr.5.);
20.3. projekta vadītāja CV, kurā atspoguļota pieredze pilsonisko iniciatīvu jomā.
21. Par katru saņemto projekta pieteikumu tiks nosūtīta elektroniska atbilde par pieteikuma
reģistrēšanu konkursam, kas uzskatāma par oficiālu apstiprinājumu projekta iesniegšanai.
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Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas,Priekules, Rojas,
Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadi, Liepājas un Ventspils pilsētas
3
Nacionālās minoritātes - Latvijas iedzīvotāji, kuri kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi
tradicionāli dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas saglabāt un attīstīt savu
3
kultūru, reliģiju vai valodu (Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību) .
4
Saglabājot dokumentu datorā, jāizvēlas iespēja to saglabāt kā .PDF dokumentu. Pieteikums nav jāizdrukā, jāparaksta un
jāskanē kā .PDF!
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Konkursa sasniedzamie rezultāti
22. Konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt projektus vismaz šādā apmērā:
22.1. vismaz 2 (divus) projektus valstiskuma veidošanai, attīstībai un saglabāšanai, vēstures
izpētei un tās rezultātu mūsdienīgai komunikācijai savā apkaimē;
22.2. vismaz 1 (vienu) projektu Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu
apzināšanai un iedvesmošanai no tiem;
22.3. vismaz 1 (vienu) projektu paaudžu saikņu stiprināšanai, bērniem un jauniešiem
uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
22.4. vismaz 5 (piecus) starpkultūru dialogu veicinošus projektus, kas vērsti uz savstarpējas
izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu;
22.5. vismaz 4 (četrus) Kurzemē dzīvojošo mazākumtautību biedrību projektus.
22.6. vismaz 1 (vienu) romu nevalstiskās organizācijas projektu, kas veicina Latvijas romu
kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmē sadarbību starp romu kopienu un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem vai veicina romu kopienas kultūras
identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Projektu vērtēšanas kārtība
23. Projekti tiek vērtēti atbilstoši “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšanas nolikumam 2018. gada
konkursam (pielikums nr.1.).

Lēmuma paziņošana un līgumu slēgšana
24. Rezultātus Pretendentiem plānots paziņot līdz 25.04.2017. mājas lapā www.kurzemesnvo.lv..
25. Pretendentiem, kuriem tiks piešķirts finansējums projektu īstenošanai, pirms finansējuma
līguma slēgšanas, būs jāiesniedz apliecinājums no sadarbības partneriem (ja ir) par iesaistīšanos
projekta īstenošanā.
26. Pēc līguma noslēgšanas par finansējuma saņemšanu, 5 (piecu) darba dienu laikā Pretendentam
tiks pārskaitīts finansējums 90% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Atlikušos 10%
finansētājs pārskaitīs pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas, saskaņā ar finansējuma
līgumu.
27. Finansētājs atsevišķos gadījumos patur tiesības Pretendentam izveidot individuālu finansējuma
piešķiršanas grafiku.

Atbalsts projektu iesniedzējiem
28. Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu, tai skaitā par projektu idejām un pieteikuma
saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā, sūtiet uz
konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties individuāli ar projektu konsultantēm Evitu Pētersoni,
tel.26856983,
evita.petersone@kurzemesnvo.lv
vai
Inesi
Siliņu,
tel.29811722,
inese@kurzemesnvo.lv (nav pieejama no 13.-22.martam).

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja
02.03.2018.

Inese Siliņa
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