British Council pārstāvniecības Latvijā
Projekta “Darbīgās kopienas” projektu konkursa
NOLIKUMS
1. Projektu konkursa rīkotājs ir British Council pārstāvniecība Latvijā - starptautiska organizācija,
kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. Latvijā darbojamies mākslas,
izglītības, kultūras un radošajās jomās, stiprinot sabiedrības saliedētību un attīstot mūsdienām
nozīmīgās prasmes.
2. Projektu konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir atbalstīt kopienu projektus, kuri:
- iedrošina un atbalsta dažādu dažādu lingvistisko grupu pārstāvjus uzsākt kopienu iniciatīvas, kas
sniedz pozitīvas un paliekošas pārmaiņas kopienai;
- rada apstākļus un iedrošina dažādu lingvistisko grupu pārstāvjus izteikt savu viedokli, aktīvi
iesaistīties un līdzdarboties kopienas procesos un aktivitātēs;
- stimulē dažādu lingvistisko grupu un kopienu sadarbību, veicinot sabiedrības saliedētību.
3. Konkursā var piedalīties un projektu pieteikumus iesniegt fiziskas (tai skaitā fiziskas personas,
kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji) un Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas
personas, izņemot valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības.
Valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības var būt projekta
partneri. Konkursā var iesniegt neierobežotu pieteikumu skaitu. Dalība Konkursā ir brīvprātīga un
iesnieguma iesniegšana nerada British Council pārstāvniecībai Latvijā pienākumu to atbalstīt.
4. Konkursa pieteikumi ar norādi “Darbīgās kopienas projektu konkursam” iesniedzami laika
posmā no publicēanas dienas līdz 2019. gada 30. novembrim, nosūtot pa pastu uz British Council
pārstāvniecības Latvijā biroju (Alberta ielā 13, Rīga, LV-1010) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta
adresi mail@britishcouncil.lv.
5. Konkursā iesniegto projektu pieteikumi tiks vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem:
5.1. projekts ir aktuāls un rada pozitīvas pārmaiņas kopienai, tā aprakstā izsmeļoši un skaidri
formulēta projekta ideja, mērķis, paredzamie rezultāti un plānotā īstenošanas gaita;
5.2. projekta pieteikumā raksturota plānotā projekta mērķauditorija un veidi, kā plānots to
sasniegt;
5.3. projekta realizēšanas rezultāti sniedz ieguldījumu konkursā izvirzītajiem mērķiem (lūdzu,
skatīt šī nolikuma 2. punktā noteiktos Konkursa mērķus);
5.4. atbalsta gadījumā projekts tiek īstenots ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. martam;
5.5. īstenotā projekta rezultāti ir pieejami publikai; konkursā augstāks novērtējums tiks piešķirts
projektiem, kuriem ir ilgtspējīgi rezultāti un/vai plašāka iesaistītā mērķauditorija;
5.6. tāme atbilst vidējām tirgus izmaksām, norādīti reālistiski finanšu avoti;

5.7. projektā iesaistīto personu līdzšinējā pieredze līdzīgu projektu īstenošanā.
5.8. priekšroka tiks dota projektu pieteikumiem, kuru iesniedzēji ir piedalījušies British Council
pārstāvniecība Latvijā organizētajās mācībās “Darbīgās kopienas” 2019. gada maijā.
6. Konkursā iesniedzami šādi dokumenti:
6.1. projekta pieteikuma forma, kas atrodama pielikumā Nr. 1.
6.2. projekta tāme, norādot Konkursā lūgtā British Council pārstāvniecības Latvijā finansējuma
apjomu (un tā izlietošanas mērķi), kā arī jau esošos vai plānotos citus finanšu avotus (pielikums
Nr. 2).
7. Projekta iesniedzējs:
7.1. piekrīt visiem Konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par projekta iesniegumā norādītās
informācijas patiesumu;
7.2. uzņemas pilnu atbildību par projekta pieteikuma satura atbilstību normatīvajiem aktiem, tai
skaitā par atbilstību autortiesību un citām intelektuālā īpašuma tiesību prasībām;
7.3. atbalsta gadījumā apņemas precizēt projeta pieteikumu, sniedzot nepieciešamo papildu
informāciju, ja tas būs nepieciešams, un slēgt atsevišķu rakstveida līgumu ar British Council
pārstāvniecību Latvijā;
7.4. atbalsta gadījumā piekrīt, ka informācija par atbalstīto projektu un tā īstenotājiem tiek
publiskota.
8. Iesniegto projektu vērtēšanu veic British Council pārstāvniecība Latvijā ar tiesībām piesaistīt
vērtēšanai arī ekspertus un attiecīgās nozares speciālistus. Vērtēšanas gaitā British Council
pārstāvniecība Latvijā var projekta iesniedzējam lūgt iesniegt papildu informāciju par projektu.
9. Informācija par projekta konkursa rezultātiem tiek nosūtīta pieteicējam individuāli uz projekta
iesniegumā norādīto galveno e-pasta adresi. Projekta iesniegumi, kuri Konkursā nav guvuši
atbalstu un iesniegti pa pastu, tiek nodoti atpakaļ projekta iesniedzējam. Elektroniski iesniegtos
projektu pieteikumus British Council pārstāvniecība Latvijā neuzglabā un izdzēš.

