
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota ar mērķi stiprināt 
pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

No 2020. - 2024. gadam kopējais programmas finansējums ir 8,5 miljoni, kuru administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un  
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.

www.activecitizensfund.lv

facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

Demokrātijas kultūra
4 405 000 EUR
Mērķis: stiprināt demokrātijas kultūru 
un pilsoniskuma apziņu.

Atbalstīs aktivitātes, kas
• palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju, 
• veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs,
• stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu 

pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā.

Finansējumu piešķirs stratēģiskiem projektiem, 
rīcības projektiem, kampaņām.

Stratēģiski projekti
Projekti ar sistēmisku redzējumu par 
to nozīmīgumu un ilgtermiņa ietekmi 
uz Latvijas pilsoniskās sabiedrības un 
iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanu un 
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju 
vairošanu. 

Finansējums vienam projektam  
no 40 000 – 105 000 EUR

Kampaņas
Projekti sabiedrības izpratnes 
palielināšanai par demokrātiju un to 
veidojošajiem procesiem, iedzīvotāju 
lomu tajos. 

Finansējums vienam projektam 
no 50 000 – 70 000 EUR

Rīcības projekti
Projekti aktuālu un steidzamu 
iniciatīvu īstenošanai interešu 
pārstāvības un pilsonisko aktivitāšu 
nodrošināšanai. 

Finansējums vienam projektam 
no 1 000 – 10 000 EUR

Kapacitātes projekti
Projekti biedrību, nodibinājumu, 
nereģistrētu iedzīvotāju grupu un 
pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, 
sadarbību veidošanai un tīklošanai, 
organizāciju finanšu ilgtspējas 
attīstībai. 

Finansējums vienam projektam 
no 6 000 – 20 000 EUR

Cilvēktiesības
630 000 EUR
Mērķis: vairot sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām.

Atbalstīs aktivitātes, kas
• palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām, 
• stiprina cilvēktiesību jomā strādājošās pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas. 

Finansējumu piešķirs stratēģiskiem projektiem.

Divpusējā un 
reģionālā sadarbība
345 000 EUR
Mērķis: veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārrobežu 
sadarbību ar organizācijām Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un 
visās EEZ/Norvēģijas  finanšu instrumentu darbības valstīs.

Atbalstīs aktivitātes, kas
• savos AIF projektos vēlēsies iekļaut sadarbības aktivitātes 

ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizācijām,
• piedalīsies starptautiskos tematiskos pasākumos.

Finansējumu piešķirs sadarbības izveidei, kopīgām 
aktivitātēm un dalībai starptautiskos pasākumos. 

Aktīvo iedzīvotāju fonda  
programmas un finansējums Latvijā

pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams  
finansējums aktivitāšu īstenošanai 4 programmās.

Projektu veidi

Ilgtspēja un 
kapacitāte
2 020 000 EUR
Mērķis: uzlabot pilsoniskās sabiedrības 
ilgtspēju un kapacitāti Latvijā.

Atbalstīs aktivitātes, kas
• ceļ organizāciju un to cilvēkresursu kapacitāti, 
• veicina sadarbību un finanšu ilgtspēju.

Finansējumu piešķirs kapacitātes projektiem.

No 2020.-2024. gadam


