ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursa nolikums 2017. un
2018. gada projektiem

1. PROGRAMMAS MĒRĶIS
Veicināt sociāli mazaizsargātu bērnu attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu trūcīgo,
maznodrošināto bērnu ģimeņu bērniem, viņu vecākiem un bērniem ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā
riska ģimenēm visā Latvijā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu dienas un diennakts
nometņu apmeklēšanai.
2. PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS
2.1. Nometņu atbalsta programmai pieejamais finansējums ir atkarīgs no iepriekšējā labdarības akcijā no
ABLV Grupas darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un pārējiem ziedotājiem, kurus uzrunā
programmas mērķis, saziedotās summas. 2017.gadā nometņu programmai pieejamais finansējums ir
183 535.94 EUR.
2.2. Fonds piešķir līdzfinansējumu partneru organizēto nometņu izmaksu segšanai, kur nometnes kopējās
izmaksas nepārsniedz 15 EUR par katru mērķa grupas dalībnieku diennaktī (diennakts nometnēm) un 7.50
EUR par katru mērķa grupas dalībnieku dienā (dienas nometnēm). Sociālā riska ģimeņu nometnē izmaksas
uz katru mērķa grupas dalībnieku diennaktī (diennakts nometnēm) nepārsniedz 40 EUR, jo nometnē
nepieciešams piesaistīt augstāk kvalificētus profesionāļus, kuri strādā gan ar pieaugušajiem, gan ar
bērniem.
2.3. Fonds atbalsta tikai tādus projektus, kuriem iesniedzēji ir nodrošinājuši projekta līdzfinansējumu.
Līdzfinansējuma avots var būt projekta pieteicēja vai tā partnerorganizāciju pašu ieguldījums, valsts un
pašvaldību budžeta dotācijas, citu fondu piešķīrumi u.c.
2.4. Līdzfinansējums, kas tiek prasīts no Fonda, var sasniegt ne vairāk kā 80% no kopējām projekta
izmaksām. Valde patur tiesības lemt par citu procentuālo sadalījumu.
2.5. Ja nometnē tiek iesaistīti dalībnieki, kas nav no mērķa grupas, un/vai nometnes kopējās izmaksas
pārsniedz Fonda maksimāli piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, tad granta saņēmējs atlikušo summu sedz
no citiem avotiem.
2.6. Piešķirtā līdzfinansējuma avanss tiek pārskaitīts līgumā paredzētā kārtībā, ne vēlāk kā 15 dienas pirms
pirmās nometnes sākuma, un sastāda 80% no kopējās partnerim piešķirtās finansējuma summas. Atlikušie
20% tiek pārskaitīti pēc noslēguma saturiskās un finansējuma izlietojuma atskaites saņemšanas un
apstiprināšanas.

3. NOTEIKUMI PROJEKTU PIETEIKUMIEM
3.1. Kas var iesniegt projektu pieteikumus
Lai varētu pretendēt uz grantu, projektu pieteicējam jābūt Latvijas Republikā reģistrētai:


biedrībai vai nodibinājumam;



izglītības iestādei vai interešu centram;



pašvaldībai vai tās iestādei, vai pašvaldību veidotai aģentūrai, kuras darbība nav saistīta ar peļņas
gūšanu;



valsts iestādei vai valsts aģentūrai, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu.

Papildus augstāk minētajam, projektu pieteicējam jābūt:


veiksmīgai pieredzei nometņu organizēšanā;



atbildīgam par projekta sagatavošanu, vadību, kā arī nometnes programmas īstenošanu saskaņā ar
apstiprināto projektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par nometņu organizēšanu;



pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu resursiem, lai nodrošinātu projekta pieteicēja darbības
nepārtrauktību visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinātu projekta līdzfinansējumu;



pieredzējušam un spējīgam pierādīt savu kapacitāti vadīt tāda mēroga aktivitātes, kas minētas projekta
pieteikumā un kurām tiek pieprasīts Fonda atbalsts.

Potenciālie projektu pieteicēji nedrīkst piedalīties grantu konkursā vai tiem nepiešķirs grantu, ja:


tiem ir uzsākta bankrota, maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, ir uzsākts kriminālprocess, tiem ir
kavētas kredītsaistības vai ievērojami nodokļu parādi, ir apturēta to darbība, pret tiem ir uzsākta
tiesvedība par iepriekšminētajiem jautājumiem, vai tie ir nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas var
nelabvēlīgi ietekmēt projekta sekmīgu realizāciju;



tie ir snieguši nepatiesu informāciju vai vispār nav snieguši informāciju, ko pieprasījis Fonds sakarā ar to
pieteikšanos uz granta piešķiršanu;



tie iepriekšējā piešķirtā finansējuma ietvaros ir snieguši nepatiesu informāciju vai vispār nav snieguši
informāciju, ko pieprasījis Fonds sakarā ar to sadarbību ar Fondu vai citādi būtiski pārkāpuši sadarbības
nosacījumus.

Projektus tā pieteicēji var īstenot partnerībā – sadarbībā starp divām vai vairākām organizācijām, kas paredz
kopīgu projekta īstenošanu, kuru finansē Fonds. Partneriem jāatbilst tiem pašiem kritērijiem kā projektu
pieteicējiem. Projekta pieteicējs ir vienpersoniski atbildīgs par projekta ieviešanu un darbosies kā vadošā
organizācija un, ja projekts tiks apstiprināts, kā līgumslēdzēja puse.
3.2. Kādus projektus var iesniegt
Projekta ieviešanas periods
Atbalstītās nometnes tiek organizētas skolēnu mācību brīvlaikos visa gada garumā. Sadarbība grantu
konkursa ietvaros paredzēta divu gadu periodam – no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.oktobrim.
Nometņu profils
Projekta pieteikumam jāatbilst šādām prasībām:


visām projektā paredzētajām aktivitātēm jābūt savstarpēji saistītām un jāatbilst uzrādītajiem projekta
mērķiem;



precīzi aizpildīta projekta kopējā budžeta tāme, īpaši norādot pozīcijas, kurām paredzēts Fonda
līdzfinansējums;



projekts nodrošina vismaz 20 mērķa grupas dalībnieku piedalīšanos nometnēs viena kalendārā gada
ietvaros.

Projektā pieteiktajām nometnēm jāatbilst šādām prasībām:


vienas nometnes ietvaros iesaistīt bērnus no dažādām etniskām, reliģiskām un sociālām grupām;



vienas nometnes (dienas vai diennakts) ilgums nepārsniedz 14 dienas;



nometnei jāsekmē dalībnieka radošo un praktisko spēju attīstīšana;



nometnei jāveicina dalībnieku sociālo prasmju attīstība;



nometnei jāveicina integrācijas process: nometņu programmā plānotās aktivitātes sekmēs starpkultūru
dialogu un veicinās dalībnieku izpratni par Latvijā dzīvojošajām etniskajām, reliģiskajām, sociālajām u.c.
grupām.

Programmas ietvaros tiek atbalstītas divu veidu mērķa grupu nometnes:


nometnes bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuri atbilst vismaz vienam no sekojošiem kritērijiem:
1. bērns cieš no ilgstošas slimības, ko var apliecināt ar ārsta izziņu vai invaliditātes apliecību;
2. bērna ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.



Nometnes ģimenēm, bērniem kopā ar viņu vecākiem, kuras atbilst vismaz vienam no sekojošiem
kritērijiem:
1. ģimenes, kurām piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto statuss;
2. sociālā riska ģimenes, kuras par tādām atzinis sociālais darbinieks. Sociālā riska ģimene ir ģimene,
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kurā netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide, tajā skaitā emocionālās vajadzības, kā arī netiek
apmierinātas bērna pamatvajadzības. Ģimene, kurā ir kāds no sociāliem riskiem, piemēram, vardarbība,
atkarības problēmas, antisociāla uzvedība, nelabvēlīgi bērnu audzināšanas apstākļi, bērna izglītības un
veselības pamešana novārtā;
3. audžuģimenes.
Norises vieta
Nometnēm jānotiek Latvijas teritorijā.
Neatbilstošas aktivitātes
Par neatbilstošām uzskatāmas sekojošas aktivitātes:


kas vērstas uz militārām aktivitātēm;



politiska rakstura nometnes;



citas aktivitātes, kuru mērķi neatbilst konkursa nolikumam vai kuras Fonda valde uzskata par
neatbilstošām.

Projektu pieteikumu skaits un grantu skaits vienam projekta pieteicējam
Projekta pieteicējs drīkst iesniegt projektu par vienu vai vairākām nometnēm, izvēloties katru nometni
aizpildīt kā jaunu pieteikumu vai visas pārskatāmi uzrādīt vienā pieteikumā.
Projekta darbības kontrole
Fondam ir tiesības pārbaudīt:


nometnes darbību, personīgi tās apmeklējot;



Fonda piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam.

3.3. Kādas izmaksas var tikt ņemtas vērā, piešķirot grantu
Projekta budžets jāsastāda eiro valūtā.
Sagatavojot budžetu jāņem vērā, ka projekta izmaksām jābūt:


nepieciešamām projekta īstenošanai un jāatbilst pamatotas un drošas finanšu vadības principiem;



faktiskām un jārodas granta saņēmējiem vai viņu partneriem projekta ieviešanas perioda laikā;



uzskaitītām granta saņēmēja vai granta saņēmēja partneru grāmatvedības un nodokļu uzskaites
reģistros, jābūt identificējamām un pierādāmām, un jābūt apliecinātām ar pamatojuma dokumentu
oriģināliem.

Ievērojot šos nosacījumus projekta budžetā var ietvert:


telpu un aprīkojuma nomu;



transporta pakalpojumus, t.sk. sabiedriskā transporta biļetes un degvielas izmaksas mērķa grupas
dalībnieku nogādāšanai uz/no nometnes programmā minētajām vietām, izņemot taksometra
pakalpojumus;



dalībnieku ēdināšanu;



aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamās kancelejas preces un materiālus;



saimniecības preces;



administratīvās izmaksas vērtībā līdz 10% no Fonda piešķirtā līdzfinansējuma apjoma;



mazvērtīgo inventāru;



citas projekta aktivitātēm atbilstošas izmaksas, kuras tieši nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai.

Neatbilstošas izmaksas
Projekta budžetā nedrīkst tikt iekļauti šādi izdevumi:


parādi un zaudējumi vai parādu dzēšanai paredzētie izdevumi;



procentu maksājumi;
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budžeta izmaksu pozīcijas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;



taksometra pakalpojumu izmaksas;



alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī citu ekskluzīvu preču izmaksas;



projekta sagatavošanas izmaksas;



pamatlīdzekļu iegāde;



prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli motivējošie pasākumi;



bankas pārskaitījumu komisijas maksa;



citas projekta mērķa sasniegšanai neatbilstošas izmaksas.

3.4. Projekta pieteikuma forma un pievienojamie dokumenti
Projektu pieteikuma forma
Projekts jāiesniedz, izmantojot projekta pieteikuma formas, kas pievienotas kā pielikums šim nolikumam.
Projekta aprakstam jāizmanto 1.pielikums. Projekta budžetam 2.pielikums.
Projektu pieteikumi jāaizpilda latviešu valodā un jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu:
info@ablv.org
Lūdzu, aizpildiet projekta pieteikuma elektronisko formu rūpīgi un pēc iespējas skaidri, lai to varētu pienācīgi
izvērtēt. Esiet precīzi un sniedziet pietiekami detalizētu informāciju, lai nodrošinātu, ka projekta pieteikums ir
saprotams un sniedz skaidru priekšstatu, kā tiks sasniegti projekta mērķi, kādi būs ieguvumi projekta
rezultātā, un kādā veidā tas ir nozīmīgs grantu programmas mērķu sasniegšanai.
Pievienojamie dokumenti


uz nometnes norises laiku aktīvu katra nometņu vadītāja apliecību.

Projekta pieteicējs pēc sava ieskata var pievienot papildu informāciju, ilustratīvos materiālus, lai sekmīgāk
raksturotu iecerēto projektu.
Fonds nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus iesniegt:


projekta pieteicēja un, ja ir partneri, katras partnerorganizācijas reģistrācijas apliecības kopiju, ko izdevis
Uzņēmumu reģistrs vai cita valsts institūcija;



projekta vadītāja un/vai darba grupas pārstāvju CV, kas apliecina atbilstošu kompetenci un līdzšinējo
darbības pieredzi;



projekta pieteicēja un, ja ir partneri, katras partnerorganizācijas statūtus vai nolikumu;



projekta pieteicēja gada pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu (peļņas vai zaudējumu aprēķins un
bilance par iepriekšējo pārskata gadu, ko apstiprinājis Valsts ieņēmumu dienests). Ja organizācijas
grāmatvedība tiek kārtota centralizēti, organizācijas vadītāja apstiprinātu organizācijas budžeta
ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Ja organizācija nodibināta pēdējo 18 mēnešu laikā, organizācijas
vadītāja apstiprinātu finanšu pārskatu par organizācijas ieņēmumiem un izdevumiem visā darbības
periodā, sākot no dibināšanas brīža;



citu informāciju, kas palīdzētu izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību šī nolikuma prasībām.

3.5. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš
Projektu pieteikumus jāiesniedz laika posmā no 2017.gada 07.marta līdz 2017.gada 20.martam plkst.
23.59.
Pēc projektu pieteikumu saņemšanas Fonds nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu projektu pieteicējiem,
informējot par projekta pieteikuma saņemšanu 2 darba dienu laikā.
3.6. Prasības projekta publicitātes aktivitātēm
Norādes uz Fondu kā līdzfinansējuma nodrošinātāju projekta pieteicējs ietver gan vizuālajā, gan tekstuālajā
komunikācijā saistībā ar projekta realizāciju.
Projekta pieteicējam ir pienākums pirms publicitātes izvietošanas saskaņot visus plānotos reklāmas un
publicitātes materiālus un aktivitātes ar Fonda pārstāvi.
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Projekta budžeta formā, projekta pieteicējam jāsniedz informācija par pārējiem projekta atbalstītajiem un to
piešķirtā līdzfinansējuma apjomu.
Parakstot līgumu ar projekta pieteicēju, Fondam ir tiesības izvirzīt papildus prasības projekta publicitātes
aktivitātēm.
3.7. Papildu informācija
Jautājumus var sūtīt projektu vadītājai Madarai Bērziņai rakstot e-pastu uz: madara.berzina@ablv.org,
norādot atsauci uz dotā projekta pieteikuma konkursu. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas 2 darba dienu
laikā.
Projektu pieteicēji var saņemt individuālas konsultācijas par grantu programmu un pieteikuma formu
aizpildīšanu, iepriekš piesakoties pa tālr. 67281383 vai e-pastu: info@ablv.org
4. PROJEKTU PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, FONDA LĒMUMA PAZIŅOŠANA
4.1. Projektu pieteikumu izskatīšanas termiņš
Iesniegto projektu pieteikumus Fonds izskatīs un lēmumu pieņems 2 mēnešu laikā no projektu iesniegšanas
termiņa beigām. Grantu konkursa rezultātus, Fonds publicēs savā mājas lapā, norādot:


atbalstīto projektu pieteicēju organizāciju nosaukumus;



atbalstīto projektu nosaukums;



piešķirtā granta summa atbalstītajiem projektiem.

4.2. Vērtēšanas kritēriji
Iesniegtos projektus Fonds vērtē saskaņā ar šādiem kritērijiem:


pieteikums atbilst programmas nolikumam;



projekta aprakstā skaidri formulēts mērķis, uzdevumi, mērķa auditorija, strukturēti izklāstīta realizācijas
gaita;



projekta paredzamā rezultāta atbilstība programmas nolikumam;



precīzi izstrādāts un pamatots projekta budžets, kas atbilst programmas nolikumam;



pieprasītā finansējuma atbilstība Fonda finansiālajām iespējām;



projekta pieteicēja vai projekta vadītāja kompetence un līdzšinējās darbības pieredze nometņu
organizēšanā un darbā ar mērķa grupu, kas norādīta pieteikumā;



projekta pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu realizāciju;



projektam nav peļņas gūšanas rakstura.

Fonds neizskata un tūlītēji noraida projektus:


kas neatbilst programmas mērķim un nolikuma prasībām;



kas nav iesniegti šī nolikuma 3.5. punktā noteiktajā termiņā;



kuru aktivitātes jau ir pilnībā finansētas no citiem finanšu avotiem;



kuru pieteicēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar Fondu.

Fonds patur tiesības noraidīt jebkuru projekta pieteikumu neatkarīgi no tā atbilstības nolikuma prasībām un
šī grantu konkursa izsludināšana pati par sevi nerada saistības Fondam attiecībā uz finansējuma
piešķiršanu projekta pieteicējiem. Fondam nav pienākums īpaši pamatot šādu savu lēmumu par pieteikuma
noraidīšanas iemesliem. Nolikuma mērķis ir atlasīt un izvēlēties kvalitatīvākos projektu pieteikumus grantu
piešķiršanai, vienlaikus Fondam ir tiesības piešķirt projekta pieteikumā prasīto finansējumu ierobežotā
apmērā.
Fondam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt grantu konkursa norisi, publicējot par to paziņojumu savā mājas
lapā. Fonds nekādā veidā neuzņemas atbildību pret projekta pieteicējiem par tiem radušajām izmaksām
attiecībā uz projekta pieteikuma sagatavošanu vai citu ieguldīto darbu projekta sagatavošanā, ja projekta
pieteikums netiek atbalstīts vai Fonds pieņem lēmumu pārtraukt grantu konkursa norisi.
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4.3. Fonda lēmuma paziņošana
Fonds informēs projekta pieteicēju par pieņemto lēmumu attiecībā uz pieteicēja projektu, nosūtot to rakstiski
uz projekta vadītāja e-pastu.
4.4. Fonda lēmuma apstrīdēšana
Fonda lēmums neizskatīt projekta pieteikumu vai nepiešķirt grantu ir galīgs un nav apstrīdams.

5. PIELIKUMI


1. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursa projekta
pieteikuma forma (MS Word formātā)



2. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursa projekta
budžeta forma (MS Excel formātā)
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