"Verein zur Unterstuetzung
Behinderter und Foerderung der
Rehabilitation in der Republik
Lettland e.V."

Fonds „Jūrmala cilvēkam”

Atbalsta programmas “Vajadzības, Iespējas, Zināšanas” nolikums
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā fonds „Jūrmala cilvēkam” sadarbībā ar ziedotājiem nodrošina
atbalsta programmas realizāciju.
Atbalsta programmas kopējais finansējums 2014.gadā ir 3000,00 Eiro.
MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Projektu mērķis ir:
sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem, lai:
- veicinātu viņu iekļaušanos vispārizglītojošās mācību iestādēs;
- sniegtu papildus iespējas mācību procesa pieejamības nodrošināšanā;
- apzinātu jaunus inovatīvus tehniskos risinājumus mācību procesa uzlabošanai.
KONKURSA TERMIŅI
Konkursa izsludināšana 2014 gada 3. decembrī.
Konkursa projektu pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada. 15.decembrim.
Konkursa rezultātu izziņošana līdz 2014.gada. 20.decembrim.
PRETENDENTI
Atbalsta programmā var piedalīties Jūrmalas pilsētā reģistrētās vispārizglītojošās mācību iestādes
- skolas.
VISPĀRĒJIE FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI
2014. gada atbalsta programmā viena skola var pretendēt ne vairāk kā uz vienu sava projekta
realizēšanu.
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
Atbalsta programmas nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas mājas lapā:
www.fondsjc.lv;
Pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot šīs atbalsta programmas noteikumus;
Pieteikums iesniedzams elektroniski, nosūtot to vienā e-pastā uz adresi: fonds@fondsjc.lv līdz
15.decembrim.

Pieteikums tiek reģistrēts ar attiecīgo kārtas numuru, par ko pretendents tiek elektroniski
informēts.
PIETEIKUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS
Pieteikums tiek iesniegts uz īpašas pieteikuma veidlapas (1. pielikums).
PIETEIKUMI, KURUS KONKURSĀ NEPIEŅEM UN NEIZSKATA:
pieteikumus, kas neatbilst nolikumā noteiktajiem mērķiem;
pieteikumus, kuru īstenošana jau uzsākta pirms programmas izsludināšanas;
PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI
Pieteikuma atbilstība atbalsta programmas mērķiem.
Par paredzēto finansējumu tiek iepirkts mācību procesam nepieciešams palīglīdzeklis.
PROJEKTU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Iesniegtos projektus izvērtēs komisija, kura ir izveidota fonda „Jūrmala cilvēka” valde un
atbilstoši pieaicināti speciālisti.
Lēmumu par atbalstāmo pretendentu noteikšanu komisija pieņem ne vēlāk kā vienas nedēļas
laikā pēc pieteikumu pieņemšanas beigu termiņa.
Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst nolikumam.
Komisijai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par iesniegtajiem materiāliem un uzaicināt
pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu pieteikumu detaļas.
Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
ATBALSTA PROGRAMMAS REZULTĀTI
Iesniegto un atbalstīto projektu saraksts un projektu rezultāti tiks publicēti mājas lapās:
www.fondsjc.lv

