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NVO finanšu e-ziņas
Inovatīvās bibliotēkas gatavo nākotnei bērnus un jauniešus
Electronic Information for Libraries - EIFL publisko bibliotēku inovāciju programma aicina valstu
un kopienu bibliotēkas pieteikties stipendijām, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus, kuros
izmantotu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. Projekta mērķis ir uzlabo dažādas prasmes,
īpaši bērniem un jauniešiem, ieskaitot lasīšanas un rakstīšanas prasmes, plašsaziņas līdzekļu
lietotprasme, un informācijas lasītprasmes. Pieejamās dotācijas ir līdz 20000 $. Pieteikšanās
termiņš ir līdz 2014. gada 31. janvārim. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Projekts taisnīguma veicināšanai
Ir atvērts konkurss tiesiskuma sekmēšanai. World Justice Challenge -WJP uzskata, ka ikviens ir
ieinteresēts tiesiskumā, un ka daudznozaru pieeja ir būtiska, lai radītu ilgstošas izmaiņas. Kopš
dibināšanas WJP ir sniegusi vairāk nekā 1 000 000 $ finansiālu, sakaru un tīkla atbalstu iniciatīvām
piecos kontinentos no pārtikas drošības uzlabošanas Haiti, veselības aprūpes piekļuves Kamerūnā,
līdz korupcijas risināšanai Indijā. World Justice Challenge ir atvērts visiem indivīdiem,
organizācijām un personām no jebkuras valsts. Izvēlētie projekti tiks atbalstītas ar: grantus 15000
$ - 25,000 $, pieejamību WJP globālajam tīklam, redzamību medijos. Pieteikumus var iesniegt
līdz 2014. gada 15. janvārim. Aptuveni 10 kandidāti ar novatoriskākajām idejām sociālā
taisnīguma centienos tiks izvēlēti, kuri saņems atbalstu savai iniciatīvai. Vairāk par pieteikšanos
var uzzināt šeit.

Aicinājums iesniegt priekšlikumus programmā Energy and Fragility
Šīs programmas mērķis ir iesniegt priekšlikumus, lai dotu ieguldījumu Tūkstošgades attīstības
mērķos attiecībā uz nabadzības mazināšanu, kā arī par ilgtspējīgu attīstību enerģijas , un klimata
pārmaiņu jomā. Šī uzaicinājuma mērķis ir paaugstināt un uzlabot piekļuvi moderniem un
ilgtspējīgiem enerģētikas pakalpojumiem lauku un piepilsētu nabadzīgajiem rajoniem,
koncentrējoties uz atjaunojamās enerģijas risinājumiem, kā arī energoefektivitātes pasākumiem.
Ģeogrāfiskais fokuss ir koncentrēties uz mērķa grupu valstīs: Burundi, Centrālāfrikas Republika,
Libērija, Mali un Somālija. Pieteikt savu projektu var līdz 2014. gada 14. februārim. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

TEN-T EA aicina iesniegt projektus transporta jomās
The Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) aicina iesniegt
priekšlikumus (daudzgadu un gada) projektiem, lai finansētu Eiropas transporta infrastruktūras
projektus visiem transporta veidiem - gaisa, dzelzceļa, autoceļu, jūras un /vai iekšzemes ūdeņos kā arī loģistikas transporta sistēmu visām ES dalībvalstīm. Līdz 2014. gada 11.martam var
iesniegt projekta pieteikums: darba programmai; TEN -T prioritārajiem projektiem; jūras
maģistrālēm; Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmai; gaisa satiksmes pārvaldībai;
inteliģentās transporta sistēmai. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Erasmus Mundus
Programmas mērķis ir popularizēt Eiropas augstāko izglītību, palīdzēt uzlabot un veicināt studentu
karjeras iespējas un sekmēt starpkultūras izpratnes veidošanos, sadarbojoties ar trešajām valstīm,
lai sniegtu ieguldījumu trešo valstu ilgtspējīgā attīstībā augstākās izglītības jomā. Programmas
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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īpašie mērķi: veidot izcilības centrus, sekmēt trešo valstu talantīgo studentu un mācību spēka
mobilitāti, uzlabot izglītības pieejamību. Projektus var iesniegt līdz 2014. gada 3. martam. Vairāk
informācijas var atrast šeit.

EK aicina iesniegt priekšlikumus par pamattiesībām un pilsonību
Programmas mēŗkis ir pamatojoties uz pamattiesību ievērošanu, cīnoties pret rasismu, ksenofobiju
un antisemītismu un veicināt labāku dažādu konfesiju un dažādu kultūru izpratni un lielāku
iecietību ES. Tās mērķis ir līdzfinansēt starptautiskus projektus, kuriem būs pievienoto vērtību ES
līmenī, nevis valsts vai reģionālā līmenī. Priekšlikumi saskaņā ar šo aicinājumu ir vērsti uz gada
prioritātēm: bērnu tiesības; dažādas formas un izpausmes rasisma un ksenofobijas apkarošana;
cīņa pret homofobiju; apmācību un sadarbības tīklu veidošana starp juridisko profesiju pārstāvjiem
un praktizējošiem juristiem; izpratnes veidošana par ES pilsonību un tiesībām; datu aizsardzība un
tiesības un citas prioritātes. Savus projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 12. martam.
Vairāk informācijas var atrast šeit.

Iespēja pieteikt apmācības programmai Hercule II
Ir atvērta priekšlikumu iesnigšana ES programmai Hercule II, Sector External Anti-Fraud
Training Programme. Projekta mērķis ir atbalstīt apmācības, aktivitātes, kas palīdz profilaktiski
un / vai praktiski apkarot krāpšanu, noziedzīgu darbību, kas kaitē un apdraud Eiropas Savienības
finanses. Šogad prioritātes ir: atbalstīt un stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu darbību, lai aizsargātu
kopienas finanšu intereses ES; apmācības tiesībaizsardzības darbiniekiem, lai inspicētu
kontrabandas preces; apmācība dienesta dzīvnieku treneriem. Pieteikuma iesniedzēji drīkst
iesniegt tikai vienu pieteikumu šajā konkursā. Projekta aktivitātes var sākties ar 2014. gada 15.
jūniju. Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 6. martam. Vairāk informācijas var
atrast šeit.

“Otrās Elpas” ideju konkurss
Atbalstot Latvijas jauniešu un citu darboties gribošu cilvēku aktivitātes, ik mēnesi „Otrā Elpa”
piešķir vienreizēju stipendiju – Ls 500 apmērā kādam no projektiem, kuru izvēlas veikala
apmeklētāji. No saņemtajiem pieteikumiem katrā mēnesī balsošanai tiek izvirzīti trīs projekti.
Prioritātes – izglītība, garīgā attīstība, veselīgs dzīvesveids, vides saudzēšana, ekoloģija un sociālā
uzņēmējdarbība. Stipendijai drīkst pieteikties gan privātpersonas, gan organizācijas – biedrības un
nodibinājumi, kas reģistrētas Latvijā – līdz katra mēneša 25.datumam. Stipendijas ieguvēju
nosaka veikala apmeklētāju balsojums. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Izsludināts projektu konkurss „Delivering on skills for growth and jobs”
Konkursa mērķis – veicināt jaunas sadarbības formas partnerībām starp darba tirgus publiskā un
privātā sektora dalībniekiem (piem., sociālajiem un nodarbinātības dienestiem, uzņēmumiem, tai
skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tirdzniecības kamerām, apmācību un izglītības
pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem partneriem, darba tirgus monitoringa un uzraudzības
instrumentiem) ar mērķi risināt prasmju trūkumu un neatbilstību salāgojot darbaspēka
piedāvājumu un pieprasījumu ES. Finansējums: maksimāli projektu konkursā pieejamais
finansējums ir EUR 5 658 000. Plānotais ES atbalsts ir pieejams ne vairāk kā 80% no kopējām
projekta attiecināmām izmaksām. Projektus ir tiesīgas iesniegt juridiskās personas. Iesniedzēji var
būt: sociālie partneri; valsts un pašvaldības iestādes; nevalstiskās organizācijas, bezpeļņas
organizācijas; peļņas organizācijas; pētnieciskas organizācijas, institūti, universitātes; pilsoniskās
sabiedrības organizācijas. Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 15.janvāris. Sīkāka informācija par
projektu konkursu pieejama oficiālajā ES programmas Progress mājas lapā 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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Izludināts projektu konkurss „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina trešo projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Aktivitātes mērķis
ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju
un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem.
Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija –
zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts. Projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš: 2014.gada 3.februāris. Kopējais aktivitātes finansējums ir LVL 13 158 630.
Plašāk par konkursu un pieteikšanās kārtību var uzzināt šeit.

Eiropas Komisija uzsāk programmu „Izglītības atvēršana”
Eiropas Komisija nāk klajā ar rīcības plānu "Izglītības atvēršana”, lai risinātu ar digitalizāciju
saistītas problēmas, kuras kavē skolas un augstskolas sniegt augstas kvalitātes izglītību un digitālās
prasmes, kas līdz 2020. gadam būs nepieciešamas 90 % darba vietu. Lai palīdzētu uzsākt šo
iniciatīvu, Komisija atklāj jaunu tīmekļa vietni: http://www.openeducationeuropa.eu/ (Atvērtā
izglītība Eiropā), kas dos iespēju audzēkņiem, pedagogiem un izglītības iestādēm brīvi izmantot
atvērtos izglītības resursus. Plašāk par jauno programmu lasiet šeit.

Latvijas Bankas izsludinātie atklātie konkursi
Līdz 2014. gada 7. janvāra pl. 10.00 var iesniegt savus pietiekumus „Par Latvijas naudas zīmju
dizaina interaktīvās ekspozīcijas pārveidi”. Ekspozīcijas uzstādīšanas vietas – Ventspils muzejā
un Latgales vēstniecībā „GORS”, Rēzeknē.
Līdz 21. janvāra pl. 10.00 var iesniegt savus pieteikumus iepirkumam „Par J.Jaunsudrabiņa
„Baltajai grāmatai” veltītas sudraba kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi.” Vairāk
informācijas var atrast šeit.

Izsludināti pirmie programmas "Radošā Eiropa" projektu konkursi
Eiropas Komisija publicējusi jaunās Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa”
finansējuma ceļvedi un informāciju par pirmajiem projektu konkursiem. Jaunā programma paredz
atbalsta piešķiršanu divās apakšprogrammās – „Kultūra” un „MEDIA”. Programmas „Radošā
Eiropa” ceļvedis iekļauj apjomīgu informāciju par pieteikumu sagatavošanas kārtību un
finansēšanas procesu. 2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.
Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma „Kultūra” paredz atbalstu transnacionāliem
sadarbības projektiem, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā
mērogā. Eiropas sadarbības projekti, iesniegšanas termiņš 05.03.2014.; Eiropas tīkli, iesniegšanas
termiņš 19.03.2014.; Eiropas platformas, iesniegšanas termiņš 19.03.2014.; Literatūras tulkošanas
projekti, iesniegšanas termiņš 12.03.2014. Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma
MEDIA paredz atbalstu ES filmu un audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā
arī pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā. 2014. gadā būs 3 jaunas iniciatīvas: atbalsts
auditorijas attīstībai un filmu lietošanas prasmēm; atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem
un atbalsts video spēļu attīstīšanai.
2014. gada janvārī Radošās Eiropas birojs organizēs programmas „Radošā Eiropa” atklāšanas
pasākumu. Savukārt februārī notiks informatīvie semināri, kuros tiks prezentētas
apakšprogrammas, vadlīnijas un informācija par atbilstības kritērijiem, budžeta veidlapu un citām
ar konkursu saistītām tēmām. Vairāk informācijas var atrast šeit.

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