Aktīvo
iedzīvotāju
fonds

Demokrātijas kultūra ar mērķi stiprināt
demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā.

Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības
stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu
spēju vairošana.

Cilvēktiesības ar mērķi vairot izpratni Latvijas
sabiedrībā par cilvēktiesībām.
Ilgtspēja un kapacitāte ar mērķi uzlabot Latvijas
pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti.
Divpusējā un reģionālā sadarbība ar mērķi
veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības
pārrobežu sadarbību EEZ/Norvēģijas finanšu
instrumentu valstīs.

Finansējums pieejams
4 programmās
Stratēģiskie
projekti
4 620 000 €

Kapacitātes
projekti
1 720 000 €

Sadarbības
iniciatīvas ar
donorvalstu
partneriem

Rīcības projekti
210 000 €

Informatīvās
kampaņas
140 000 €

Programmas, kurās
konkursi tiek izsludināti

„Demokrātijas
kultūra” un
„Cilvēktiesības”

„Ilgtspēja un
kapacitāte”

“Divpusējā un
reģionālā sadarbība”

„Demokrātijas
kultūra”

„Demokrātijas
kultūra”

Konkursu
izsludināšanas laiks

2020 (2.cet.)
un 2021 (1.cet.)

2020 (3.cet.)
un 2021 (4.cet.)

2021-2023

2020-2023
(kamēr ir finansējums)

2020 (3.cet.)
un 2022 (3.cet.)

Atbalsta summa vienam
projektam/iniciatīvai

40 000 – 105 000 €

6 000 – 20 000 €

Tiks precizēts

1 000 – 10 000 €

50 000 – 70 000 €

Projektu
īstenošanas laiks

24 – 44 mēneši

6 – 24 mēneši

Esošu projektu darbības
ietvaros

2 – 12 mēneši

12 – 18 mēneši

• Vismaz 3 gadu darbība
• Vidējais apgrozījums
pēdējos 3 gados ir
vismaz 20 000 €
• Atklāta darbība,
t.sk. caurskatāma
pārvaldes struktūra

• Vismaz 1 gada darbība

-

-

-

-

Aktivitātes aktuālu un
steidzamu iniciatīvu
īstenošanai interešu
pārstāvības un
pilsonisko aktivitāšu
nodrošināšanai, u.tml.

Informatīvas kampaņas
sabiedrības izpratnes
palielināšanai par
demokrātiju un
to veidojošajiem
procesiem, iedzīvotāju
lomu tajos, u.tml.

Pieteikšanās nosacījumi

Atbalsts partnerību
izveidei kopīgu projekta
aktivitāšu īstenošanai
ar donorvalstu
organizācijām
Aktivitāšu piemēri

• Tikai esoši stratēģisko
un kapacitātes
projektu īstenotāji
sadarbības aktivitāšu
uzsākšanai vai
paplašināšanai

Grants līdz 1200 € ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai, lai klātienē tiktos ar
Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas potenciālo projekta partneri.
Pilsoniskās izglītības
aktivitātes, dažādu
pilsonisko iniciatīvu
īstenošana un
iedzīvotāju iesaiste
tajās, pētījumi, līdzdalība
lēmumu pieņemšanas
procesos, interešu
pārstāvības aktivitātes,
informatīvās kampaņas
demokrātijas kultūras
un cilvēktiesību
kompetences celšanai
sabiedrībā, starpkultūru
dialoga aktivitātes, u.tml.

Pieredzes apmaiņa un
tīklošanās, darbinieku
apmācība un prasmju
pilnveide, organizācijas
vajadzību apzināšana un
rīcības plānu izstrāde,
dalība PSO tīklos un
platformās, kampaņas
un aktivitātes finanšu
piesaistei, u.tml.

Atbilstoši īstenojamā
projekta mērķim.
Piemēram, pieredzes
braucieni, konferences,
apmācības, ekspertu
darba grupas,
kopīgu pētījumu un
rokasgrāmatu, stratēģiju
izstrāde, u.tml.

Visu projektu un iniciatīvu noslēgumu datums: 2024.gada 30.aprīlis.
www.activecitizensfund.lv
facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

Projektu iesniedzēji un īstenotāji
Kas var iesniegt projektus?

Kas var būt
projekta partneris?

Pilsoniskās sabiedrības organizācija – Latvijā reģistrēta biedrība un
nodibinājums, kura darbība vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu,
risinot vai nu pašas sabiedrības (tās grupas) fiksētas problēmas vai
sniedzot savu ieguldījumu valstisku mērķu sasniegšanā un kura:
ir neatkarīga no publiskās pārvaldes, politiskām partijām, reliģiskām
organizācijām, komerciālām organizācijām un to ietekmes (t.sk.
biedru vidū un pārvaldes institūcijās pēc īpatsvara vai darbības
ietekmes uzskaitīto organizāciju vai to oficiālo pārstāvju ir
mazākumā);
pēc savas būtības/rakstura/darbības nevar tikt pielīdzināta
politiskai partijai, reliģiskai organizācijai, arodbiedrībai, darba devēju
organizācijai vai kooperatīvai sabiedrībai;
nerealizē savu biedru vai dibinātāju komerciālās vai tiešās
ekonomiskās intereses.

jebkura juridiska persona (t.sk. universitātes, valsts un pašvaldības
iestādes, uzņēmumi u.c.) Latvijā, donorvalstīs, citās AIF darbības
valstīs un valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurām ir kopēja
robeža ar Latviju;
starptautiskas organizācijas vai aģentūras;
nereģistrētas domubiedru grupas (kopienas pārstāvji, sabiedriska
kustība konkrēta mērķa sasniegšanai, pašpalīdzības grupas u.tml.).

Detalizēta informācija par konkursu nosacījumiem
ir atrodama katra konkursa nolikumā.

Valstis, kurās reģistrētas organizācijas
var būt projektu partneri:
Latvija
EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu donorvalstis
Islande, Lihtenšteina, Norvēģija
EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu programmas
„Aktīvo iedzīvotāju fonds” darbības valstis
Bulgārija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Malta,
Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija
Valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurām
ir kopīga robeža ar Latviju
Baltkrievija, Krievija

Kontaktinformācija
KURZEMĒ

LATGALĒ

RĪGĀ UN RĪGAS reģionā

VIDZEMĒ

ZEMGALĒ

Elīna Immere
elina@kurzemesnvo.lv
tālr. 27111252

Oskars Zuģickis
oskars@nvoc.lv
tālr. 26565858

Rasa Lazdiņa
rasa@nvo.lv
tālr. 29208487

Gundega Siliņa
gundega.silina@vnf.lv
tālr. 20258200

Uldis Dūmiņš
uldis@zemgalei.lv
tālr. 26044412

Kurzemes NVO centrs,
Kuldīga, Liepājas iela 8

Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs, Daugavpils,
Parādes iela 1 – 314

Latvijas Pilsoniskā alianse,
Rīga, Alberta iela 13

Valmieras novada fonds,
Valmiera, Garā iela 10

Zemgales NVO centrs,
Jelgava, Lielā iela 15 – 2

www.kurzemesnvo.lv

www.nvoc.lv

www.nvo.lv

www.vnf.lv

www.zemgalei.lv

* Sabiedrības labklājība ietver gan materiālos apstākļus, gan dzīves kvalitāti, gan ilgtspēju. Šie trīs pamata aspekti tiek ņemti vērā OECD, novērtējot pasaules valstu
iedzīvotāju labklājību un progresu to uzlabošanā (https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm).

www.activecitizensfund.lv
facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

