Ir labākas idejas ES fondu izmantošanai
Projektu ideju konkurss
VISPĀRĪGĀS VADLĪNIJAS UN KRITĒRIJI

Aicinām iesniegt projektu idejas par aktivitātēm, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu
risināšanu, ilgtspējīgu attīstību un vietējās kopienas stiprināšanu. Tām ir jābūt aktivitātēm, kas

potenciāli varētu tikt finansētas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ietvarosi. Līdz 2012.gada

beigām Latvijai ir jāvienojas par to, kādām pioritātēm būtu izmantojami Eiropas Savienības fondi

2014.-2020.gadu periodā, un tieši tagad ir īstais laiks, lai nevalstiskās organizācijas un vietējās
kopienas sniegtu savus priekšlikumus par to, kā šis finansējums būtu izlietojams, lai sniegtu
maksimālu ieguldījumu vietējā un ilgtspējīgā attīstībā.

Sagaidām piedāvātās projekta idejas vispārīgu aprakstu – tas jāiekļauj pieteikuma anketas formā,
un kopējais apraksta garums nedrīkst pārsniegt 3 lapas.

Projektu ideju konkursa vispārīgās vadlīnijas un projekta ideju atbalstības kritērji
Piedāvātājām projektu pieteikumu idejām (problēmas risinājumam) obligāti jāatbilst šādiem
kritērijiem:
•

projektam jābūt vērstam uz sabiedrības labumu,

•

projektam ir jāsniedz ieguldījums kopienas attīstībā un jāatbalsta vietēji risinājumi,

•

projektam ir jāveicina vides ilgtspējība,

•

projektam ir jābūt vērstam uz praktisku rezultātu sasniegšanu.

Citi kritēriji:
•

aicinām pieteikt projekta idejas šādās jomās: energoefektivitātes paaugstināšana un videi
draudzīgas enerģijas izmantošana, vides piesārņojuma mazināšana un pilsētvides attīstība,
ilgtspējīgs transports, kopienu attīstība un vietējās iniciatīvas, zaļā infrastruktūra,
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana, ekosistēmu aizsardzība,

•

t.s.“mīkstās” aktivitātes, piemēram, apmācības, izglītojoši pasākumi un pētījumi tiks
uzskatīti par atbilstošiem tikai tad, ja tie būs kombinēti ar aktivitātēm, kas sniedz
praktiskus rezultātus.

Kas var iesniegt pieteikumu?
Biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, vides aktīvisti un vietējās iniciatīvas grupas, skolēnu

un studentu grupas.

Šī aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Komisijas un
Eiropas Klimata fonda finansiālu atbalstu.
Finansētāji nav atbildīgi par šeit paustajiem viedokļiem.

Pieteikumu izvērtēšana un apbalvošana
Visus pieteikumus vērtēs ekspertu žūrija. Eksperti ir kompetentai šādās jomās: ilgtspējīga enerģija
un energoefektivitāte, ilgtspējīgi patēriņa un ražošanas modeļi, vides izglītība, sabiedrības

līdzdalība un pilsoniskās sabiedrības attīstība, vietējā attīstība.

Žūrija vērtēs projekta idejas atbilstību kritērijiem, idejas aktualitāti un novitāti, idejas izklāsta

loģiku, praktiskās iespējas projektu ieviest (ne obligāti projekta pieteicējām), vai un ko sabiedrība
iegūs no projekta realizācijas, laika un budžeta grafika pamatotību, projekta ilgtspēju.

Naudas balva
Balstoties uz žūrijas vērtējumu, trīs labāko ideju pieteicējiem tiks piešķirtas naudas balvas 1000

eiro apmērā, ko izmantot aktivitātēm, kas veicinās vides aizsardzību un vietējo attīstību.

Citi jautājumi
Viens pieteicējs drīkst iesniegt vairākus projektu ideju pieteikumus, bet tikai viens tā paša
iesniedzēja pieteikums var saņemt naudas balvu.

Projekta idejas var iesniegt līdz 2012.gada 30.oktobrim, sūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz

alda.ozola@zalie.lv vai pa pastu uz adresi: Latvijas Zaļā kustība, Meža iela 4, Rīga, LV-1048.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties pa e-pastu alda.ozola@zalie.lv vai
telefoniski, zvanot uz numuru 22000458.

i

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt negatīvās sociālās un ekonomiskās atšķirības dalībvalstu

starpā. Praksē tas nozīmē daudzus projektus, ko visā Eiropā finansē no diviem struktūrfondiem: Eiropas Reģionālās
attīstības fond (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF), kā arī Kohēzijas fonda. Papildus informāciju par šo fondu izmantošanu
Latvijā var iegūt šeit: www.esfondi.lv, kā arī aicinām iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par ES fondu plānošanu
2014.-2020.gadu periodam.

