Projektu konkurss

“Sprīdis labākai dzīvei”
Nolikums
Rīgā, 2012.gada 16.februārī
Nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) sadarbībā ar AS “Lauku Avīze” (LA)
2012.gadā rīko projektu konkursu “Sprīdis labākai dzīvei” (turpmāk tekstā – projektu konkurss),
ar mērķi veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu
risināšanu.
Finansējums
Kopējais projektu konkursam piešķirtais finansējums ir LVL 15 000,- (piecpadsmit tūkstoši lati).
Vienam projektam piešķiramā finansējuma apmērs ir no LVL 1000,- (viens tūkstotis latu) līdz
LVL 3000,- (trīs tūkstoši latu).
Kas drīkst piedalīties?
Iesniegt projektus drīkst biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, pašvaldības un
budžeta iestādes, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika.
Kas nedrīkst piedalīties?
Projektu nedrīkst iesniegt komersanti (SIA, AS u.c.), personas, kas ir bankrotējušas vai pakļautas
likvidācijai, to darbību pārvalda tiesas apstiprināts maksātnespējas administrators vai likvidators,
tām ir kavētas kredītsaistības, tās ir apturējušas savu darbību, pret tām ir uzsākta tiesvedība, tām
ir likumā noteiktā kārtībā atņemts sabiedriskā labuma statuss, vai tās ir nonākušas citā tamlīdzīgā
situācijā, kas radusies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektu konkursa realizācijas termiņi
Projektiem, kuriem ir apstiprināta finansējuma piešķiršana, jātiek realizētiem ne vēlāk kā līdz
2012.gada 31.decembrim.
Projekta norises vieta
Projekta norises vieta ir Latvijas Republika.
Projektu iesniegšanas un atlases vadlīnijas
Projekta pieteikums iesniedzams, aizpildot pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums Nr.1) un
pievienojot papildu nepieciešamo informāciju.
Lai saņemtu finansējumu, projektam ir jāpiedāvā risināt aktuāla problēma, kas skar lielāku
cilvēku skaitu, nevis ir orientēta uz ikdienas uzlabošanu vienam, diviem atsevišķiem cilvēkiem.
Projekta īstenošanai ir jāsniedz sabiedrisks labums, tam jābūt vērstam uz konkrētas problēmas
risināšanu pārskatāmā nākotnē ar skaidri saprotamu mērķi un tā sasniegšanas soļiem.
Kā papildu priekšrocības projektu izvērtēšanā tiks ņemts vērā – aprakstītās problēmas skaidrība
un mērķtiecība, projekta realizācijas plāna izstrādes detalizācija, projekta realizācijas pozitīvo
seku apraksts, nepieciešamo finanšu līdzekļu tāme, un projekti, kuriem paredzēts līdzfinansējums
(piemēram, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, pašu u.c.).

Projektu iesniegšana
Projektus jāiesniedz no 2012.gada 1.marta līdz 30. aprīlim (pasta zīmogs). Projektus var iesniegt
personīgi vai arī nosūtot pa pastu AS “Lauku Avīze”, Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010, vai pa epastu: spridis@la.lv, ar norādi Projektu konkursam “Sprīdis labākai dzīvei”.
Projektu izvērtēšana
Saņemtie projektu pieteikumi tiek izskatīti žūrijas komisijā divās kārtās. No 2012.gada 1.31.martam iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti 4.aprīlī, no 1.-30.aprīlim iesniegtie – 7.maijā.
Finansējums var tikt piešķirts pilnā vai daļējā apmērā no norādītā. Žūrijas komisija izvirza
projektus sabiedrības balsošanai.
Žūrijas komisija
Žūrijas komisija sastāv no trīs žūrijas locekļiem: divi RBLF pārstāvji un viens LA pārstāvis.
Projekti, par kuriem kopā saņemtas visvairāk balsis, tiek izvirzīti finansējuma piešķiršanai un
realizēšanai. Žūrijas komisijas sēdē piedalās tikai žūrijas komisijas locekļi.
Balsošana par projektiem
Balsošanā var piedalīties jebkura persona. Informācija par balsošanai izvirzītajiem projektiem
tiek publicēta mājas lapās www.la.lv un www.rblf.lv.
Balsošanas laiks: par 1.kārtas projektiem balsošana notiek no 2012.gada 10.-23.aprīlim, par
2.kārtas – no 9.-22.maijam.
Rezultāti
Finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz balsu vairākumu. Papildu informācija un konkursā
apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiek publicēti laikrakstā “Latvijas Avīze” un
konkursa organizatoru mājas lapās www.la.lv un www.rblf.lv.
Lēmuma apstrīdēšana
Jebkurš žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Atteikuma iemesli izskaidroti netiek.

Pielikums Nr.1
Projektu konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” Nolikumam

Projekta pieteikums konkursam „Sprīdis labākai dzīvei 2012”
Projekta nosaukums

Nepieciešamie finanšu līdzekļi

Pieteicējs (Vārds, uzvārds, organizācijas nosaukums, kontaktinformācija)

Projekta mērķi un paredzamais galarezultāts

Mērķauditorija (tiešie un netiešie labuma guvēji, pēc iespējas – skaitliskā formā)

Projekta apraksts (detalizēts projekta un projekta ietvaros plānoto aktivitāšu apraksts)

Līdzfinansējums

Pielikumā:
1) Projekta tāme (kopējais budžets, norādot pozīcijas, kurām tiek lūgts atbalsts).
2) Papildu informācija (nepieciešamības gadījumā).
Apliecinu sniegtās informācijas patiesumu.
_______________________________
(pieteicēja vadītājs)
Datums _____________________

_____________
(paraksts)

