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Eiropas Sociālā fonda
1.5.2.pasākums “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”
Sadarbībā ar Valsts kanceleju

1.5.2.2.2. Nevalstisko organizā
āciju administratīīvā
ās
kapacitā
ātes stiprinā
āšana
Pavisam tiks izsludinātas vismaz 4 atlases – 2009., 2010., 2011. un
2012.g.
1.atlase izsludināta 2009.gada 18.decembrī – iesniegšana
2010.g.4.martā
Kopējais pieejamais finansējums - 2 287 627 LVL
• Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā
sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko
pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanā."


Apakšaktivitāte tiek īstenota kā atklāta projektu iesniegumu atlase

Eiropas Sociālā fonda
1.5.2.pasākums “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”
Sadarbībā ar Valsts kanceleju

1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldīībā
ām kapacitā
ātes stiprinā
āšanā
ā Eiropas
Savienīības politiku instrumentu un pā
ārē
ējā
ās ārvalstu finanšu
palīīdzīības līīdzfinansē
ēto projektu un pasā
ākumu īstenošanai"
Pavisam tiks izsludinātas vismaz 3 atlases – 2009., 2010. un 2011.g.
1. atlase izsludināta 2009.gada 18.decembrī – iesniegšana
2010.g.11.februāris
Kopējais finansējums – 1 672 674 LVL




Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību
līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Apakšaktivitāte tiek īstenota kā atklāta projektu iesniegumu atlase.

Horizontā
ālā
ās prioritā
ātes ES
fondos
• Vienlīīdzīīgas iespē
ējas – dzimums vecums,
invaliditā
āte
• Informā
ācijas sabiedrīība

Latvijas - Šveices sadarbīības programmas
grantu shē
ēma “NVO fonds”
Mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko
un sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo
dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās
atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.
Tiks izsludināta vismaz 1 atlase – plānots 2010. g. 1.ceturksnis
Finansējums projektiem ~ 3 623 530 CHF
Nosacīījums - Palīīdzīība nedrīīkst dublē
ēt Eiropas Savienīības
struktū
ūrfondu un Kohē
ēzijas fonda finanšu palīīdzīību, kā
ā arīī
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģ
ēģijas
finanšu instrumentu
ēģ
palīīdzīību.

Vienlīīdzīīgu iespē
ēju
nodrošinā
āšana
Mē
ērķ
ķa grupas - Sociā
ālā
ās atstumtīības riskam
pakļļautā
ās grupas, kuru vajadzīību apmierinā
āšanai
līīdzekļļus nevar iegū
ūt no citiem finanšu avotiem:
• Bē
ērni un jaunieši
• Seniori (pirmspensijas un pensijas vecuma
cilvē
ēki)

Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģ
ēģijas
finanšu instrumentu
ēģ
NVO fonds
NVO darbības
atbalsta prog.

NVO kapacitātes
stiprināšanas prog.

NVO projektu
programma

1.konkurss
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2.konkurss
Saņemti
Apstiprināti

3.konkurss
Saņemti
Apstiprināti

4.konkurss
Saņemti
Apstiprināti

Kopā
Saņemti
Apstiprināti

Horizontā
ālā
ās prioritā
ātes
• Ilgtspē
ējīīga attīīstīība:
– Vide
– Ekonomika
– Sociā
ālā
ā pakā
āpe (laba dzīīve visiem – gan pašreizē
ējai,
gan nā
ākamajā
ām paaudzē
ēm)

• Dzimumu līīdztiesīība (donorvalstu definīīcija: visi
cilvē
ēki var brīīvi attīīstīīt savas personiskā
ās spē
ējas un
izdarīīt izvē
ēli bez strikti noteiktiem dzimumu lomu
ierobež
žojumiem, ka atšķ
ķirīības sieviešu un vīīriešu
izturē
ēšanā
ās veidā
ā, centienos un vajadzīībā
ās tiek
uztverti, ņemti vē
ērā
ā un atbalstīīti vienlīīdzīīgi)

• Laba pā
ārvaldīība un pretkorupcija

Paldies par uzmanīību!
www.lsif.lv

