Programmas „Nāc un dari, Tu vari!” nolikums
(ar papildinājumiem, kas spēkā no 02.01.2015.)
Vēršam uzmanību, ka jo īpaši programmas ietvaros vēlamies atbalstīt darbīgas bezpeļņas
organizācijas pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes
iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.
1. Programmas mērķis: sniegt finansiālu atbalstu Latvijas biedrībām, nodibinājumiem un
reliģiskajām organizācijām1 (turpmāk - „Organizācijas”2), kuras:


sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm;



savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās
vides pilnveidošanas jomā;



popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju
grupām;



īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus;



radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās;



sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai.

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds (turpmāk - „Fonds”) piešķir
finansējumu Latvijā reģistrētām Organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar
vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības
mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā.
Programmas ietvaros atbalsts Organizācijām tiek piešķirts 2013. – 2015. gadu laika posmā.
SVARĪGI 2015. GADĀ!
 Fonda granta minimālā summa – EUR 700; maksimālā summa – EUR 7`000. Vismaz
10% no kopējā projekta finansējuma veido pašu ieguldījums, vietējās pašvaldības vai
citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.
 Fonds pieņem projektu pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 30.10.2015.
Organizācija ievēro nosacījumu, ka projektā plānotās aktivitātes tiek uzsāktas ne agrāk
kā 10 (desmit) nedēļas pēc projekta pieteikuma iesniegšanas.
 Projektu aktivitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., un visas aktivitātes jāpabeidz
vēlākais līdz 30.09.2016.
2.

Noteikumi projektu pieteicējiem

2.1. Projekta pieteikumu var iesniegt tikai Organizācija:
2.1.1. kas ir reģistrēta Latvijā saskaņā ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem par
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām;
netiek atbalstītas reliģisko organizāciju kulta aktivitātes.
atsevišķos gadījumos var tikt atbalstītas arī cita veida organizācijas, kuru pamatdarbība ir bezpeļņas
rakstura aktivitātes sabiedrības labā.
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2.1.2. kuras darbība atbilst programmas mērķiem un kurai ir laba sadarbība ar vietējo
pašvaldību un/ vai citiem sadarbības partneriem;
2.1.3. kurai savas darbības attīstībai ir nepieciešamie cilvēkresursi un kompetence,
bet darbību apgrūtina atbilstošu telpu, aprīkojuma, zināšanu un/vai
informācijas trūkums;
2.1.4. kurai ir vismaz viena gada aktīvas darbības pieredze un ir svarīga loma savas
apkaimes, pilsētas vai novada dzīvē.
2.2. Programmas „ Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros iespējams:
2.2.1.

veikt nelielus uzlabojumus telpās, kurās tiek īstenoti Organizācijas pasākumi;

2.2.2.

iegādāties nepieciešamo biroja un telpu aprīkojumu (datoru, kopētāju,
ledusskapi, veļas mašīnu u.c.);

2.2.3.

iegādāties aprīkojumu, inventāru un darba rīkus, kas nepieciešami, lai
organizētu projektā paredzētās konkrētās aktivitātes noteiktajai projekta mērķa
grupai;

2.2.4.

īstenot mūžizglītības pasākumus, lekcijas un apmācību programmas, kuru
mērķis ir jaunu prasmju apgūšana un to pielietošana praksē;

2.2.5.

organizēt citus pasākumus, kuriem būs ilglaicīga ietekme uz Organizācijas
biedru, viņu atbalstītāju un vietējās sabiedrības sabiedrisko aktivitāti un
iesaistīšanos nozīmīgu dzīves labklājības jautājumu risināšanā;

2.2.6.

apmaksāt projekta administratīvā personāla darba algas, segt semināru,
konferenču, ekskursiju, svētku un citu pasākumu organizēšanas izmaksas
(dalībnieku ēdināšana, transporta izdevumi, komunālie maksājumi, informatīvi
izglītojošu materiālu izstrāde un pavairošana).

2.3. Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros nepiešķir finansējumu reliģiskā kulta
aktivitātēm; jau īstenotu projektu izmaksu segšanai un aktivitātēm, kurām ir
komercdarbības raksturs.
3.

Projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana

3.1. Pieteikuma iesniegšanas secība soli pa solim:
3.1.1. Pirmais solis. Nosūtiet īsu sava projekta ieceres aprakstu brīvā formā, uz e-pastu:
ieva.ernstreite@teterevufonds.lv. Projekta ieceri izvērtēs, sniedzot vienu no
trijām atbildēm: a) noraidījums; b) ieteikums pilnveidot projekta ieceri; c) nosūtīs
aicinājumu gatavot pilnu projekta pieteikumu un budžetu.
3.1.2. Otrais solis. Pirms sagatavot projekta pieteikumu un budžetu, jāpiedalās vienā
apmācību nodarbībā „Nāc un dari! ABC” (notiek vidēji reizi mēnesī). Par norises
laiku un vietu tiek paziņots katram individuāli.
3.1.3. Trešais solis. Pilna projekta pieteikuma un budžeta sagatavošana un iesniegšana
fondam.
3.2. Viena organizācija „Nāc un dari! Tu vari!” var saņemt finansiālu atbalstu atkārtoti, ja
iepriekš īstenotais projekts šajā programmā ir īstenots atbilstoši tā mērķiem, projekta
finanšu un saturiskās atskaites atbilst Fonda prasībām un Organizācijai ir pamatota
nepieciešamība projektā īstenotās aktivitātes kvalitatīvi turpināt.
3.3. Organizācijas projekta pieteikumu veido sekojoši dokumenti:
3.3.1. aizpildīta projekta pieteikuma un projekta budžeta veidlapas;
3.3.2. projekta pieteicēja statūtu kopija;
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3.3.3. īres līgums par telpu (ēku), kas noslēgts uz laiku ne mazāku par 5 gadiem (skaitot
no projekta iesniegšanas brīža), vai Zemesgrāmatas apliecības kopija ( ja projekta
aktivitātes paredz Organizācijas telpu remontu);
3.3.4. apliecinājums no projekta līdzfinansētājiem par piedalīšanos projekta izmaksu
segšanā, norādot precīzu apjomu un veidu;
3.3.5. saprātīga projekta izdevumu tāme;
3.3.6. biedrības darbinieku un projekta īstenotāju CV.
3.4. Aizpildītās projekta pieteikuma un budžeta veidlapas jānosūta Fondam Word formātā
latviešu valodā uz e-pasta adresi: ieva.ernstreite@teterevufonds.lv kopā ar pārējiem
pievienotajiem projekta dokumentiem (skanētiem vai Word formātā).
Atsevišķos gadījumos pieteikums un tā pielikumi var būt sagatavoti krievu valodā ar
pievienotu kopsavilkumu latviešu valodā ½ lpp apjomā.
Informācija par izsludināto programmu „Nāc un dari! Tu vari!” ir pieejama Fonda mājas
lapā www.teterevufonds.lv (sadaļa „Projekti” – „Kopienu projekti”).
3.5. Gadījumā, ja tiek izsmelts programmai pieejamais finansējums, Fondam ir tiesības
pārtraukt jaunu projektu pieteikumu pieņemšanu.
4.

Projektu pieteikumu vērtēšana

4.1. Projekta pieteikums tiek izvērtēts vidēji 8-10 nedēļās.
4.2. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam pieņem Fonda valde.
4.3. Projekta pieteikuma vērtēšanas galvenais kritērijs ir projektu paliekošo vērtību ilgtspēja
pēc projekta beigām.
4.4. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai atteikumu Organizācijai
paziņo uz projekta pieteikumā uz norādīto e-pasta adresi.
4.5. Nosacījumi, kas stājas spēkā no 02.01.2015. tiek attiecināti arī uz projektu pieteikumiem,
kas iesniegti 2014. gadā, un par kuriem fonda valde līdz 02.01.2015. nav pieņēmusi kādu
lēmumu.
5.

Projektu ieviešanas uzraudzība un atskaites

5.1. Piešķirto līdzekļu izlietojums tiek uzraudzīts:
5.1.1. ar saturiskajām un finanšu atskaitēm;
5.1.2. izlases kārtībā veicot uzraudzības vizītes.
5.2. Projekta īstenošanas laikā Fonda darbiniekiem ir tiesības iepazīties projekta īstenošanas
gaitu un rezultātiem, kā arī ar grāmatvedības dokumentiem, kas apstiprina piešķirtā
finansējuma izlietošanu.
5.3. Finanšu atskaitei obligāti jāpievieno:


visu izdevumus un līdzfinansējumu apstiprinošo finanšu dokumentu apliecinātas
kopijas;



3-5 digitāla formāta fotogrāfijas, kuras atspoguļo Organizācijas aktivitātes pēc
projekta īstenošanas.
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