LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBAS
PROJEKTU KONKURSA „ATBALSTS LOB VIETĒJĀM GRUPĀM”

NOLIKUMS
1. PROJEKTU KONKURSA ORGANIZĒTĀJS: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Reģ. Nr.
40008002230, Juridiskā adrese: „Priedulāji”, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146
tālr. 67221580 (turpmāk – LOB).

2. PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS: Atbalstīt LOB vietējo grupu darbību.
3. PROJEKTA MĒRĶGRUPA:
3.1. LOB vietējās grupas, kuras iesniegušas atskaiti par 2015. gadu un plānoto 2016. gadā (jaunām
grupām - tikai plānoto 2016. gadā).
4. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA:
4.1. Projekta pieteikumu iesniedz, nosūtot pilnībā aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu
(1.pielikums) uz e-pastu putni@lob.lv. Vajadzības gadījumā var pievienot pielikumus.
4.2. Konkursa nolikumu, pieteikuma un atskaišu veidlapas un skaidrojumus par to izpildi var
saņemt rakstot uz putni@lob.lv vai nākot uz konsultācijām klātienē, iepriekš vienojoties par laiku,
zvanot uz 67221580.
4.3. Konkursa nolikums un pieteikuma (1.pielikums), atskaišu (2.pielikums) veidlapas pieejamas
elektroniskā veidā biedrības mājas lapā - www.lob.lv.
4.4. Projektu konkurss tiek izsludināts LOB interneta vietnē un LOB Jaunumos Nr. 37.
4.5. Projekta iesniegšanas gala termiņš - 2016.gada 20.janvāris.
4.6. Viens projekta pieteicējs var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
5. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI:
5.1. Projekta īstenošanas laiks – līdz 2015. gada 31. jūlijam no apstiprināšanas brīža. Projekta
īstenošanas laikā jābūt izpildītiem visiem projekta darba uzdevumiem.
5.2. Viena projekta maksimālā summa 90 EUR. Projekta izmaksas var pilnībā segt no projekta
summas, bet ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu no pašvaldībām, uzņēmējiem u.c. sektoriem.
5.3. Projekta gaitā finansējumu var izlietot, iesniedzot apmaksājamus dokumentus saskaņā ar LOB
grāmatvedības prasībām (rēķinus, avansa norēķinus kopā ar čekiem u.tml.).
5.4. Viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas īstenotājs iesniedz Biedrībai projekta atskaiti:
5.4.1. Atskaites formu (2.pielikums), iekļaujot vizuālos materiālus, dalībnieku atsauksmes,
dalībnieku reģistru, citus ar projektu saistītos materiālus.
5.4.2. Projektā īstenoto aktivitāšu radošo aprakstu publicitātes nolūkiem – (piem., plakāts (1 A4
lapa), video materiāls (neilgāk kā 3 min.) u.c. vizuālais materiāls).
6. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA:
6.1. Projektu pieteikumus to iesniegšanas secībā izvērtē LOB izveidota vērtēšanas komisija 3
cilvēku sastāvā.
6.2. Rezultāti tiks paziņoti elektroniski līdz vietējo grupu semināram 2016. gada februārī.
6.3. Rezultāti tiks publicēti LOB interneta vietnē www.lob.lv
6.4. Izvērtēšanas gaitā LOB var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju par
projektu vai tā īstenotājiem.
Apstiprinu:
Valdes priekšsēdētājs

V. Ķerus

1.pielikums
Projekta pieteikums
Projekta nosaukums:
Projekta īstenošanas periods:

Projekta kopējās izmaksas:
1. Projekta iesniedzējs (LOB vietējā grupa):
2. Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds:
Adrese:
Telefons:
3. Projekta mērķis:

E-pasts:

4. Konkrētā projekta mērķauditorija
(Cilvēku grupa, uz kuru vistiešāk attieksies projekta rezultāti un aktivitātes (cik, kāds
vecums, utt.))
5. Situācijas apraksts un pamatojums:
(Kādēļ projekts iecerēts, kādu problēmu risina, cik aktuāla ir šī problēma novadā, kādu
sabiedrības daļu skars, kas piedalīsies utt. (max 1lpp.))

6. Projekta ietvaros veicamie pasākumi
(Nepieciešamības gadījumā palielināt rindiņu skaitu).
Nr.p.k.
Pasākums
Pasākums apraksts
1.
2.
3.
4.
7. Projekta rezultāti
(Kādā veidā veiktie uzdevumi nodrošinās mērķa sasniegšanu, kādas pārmaiņas ir
sagaidāmas utt. (max 1lpp.))

8. Projekta budžets
Nr.p Priekšmets/aktivitāte,
Skaits
.k.
kam
nepieciešami
līdzekļi
1.
2.
3.
4.
5.
Līdzfinansējums (ja ir
nepieciešamība
un
iespēja
iegūt
no
sponsoriem,
atbalsta
fondiem u.tml.)
Kopā:

Cena, euro

Summa kopā,
euro

2.pielikums
Projekta atskaite
2016.gada ____.____________
1. Projekta nosaukums:
2. Projekta īstenotājs:
3. Vai tika sasniegts projekta mērķis? (Pilnīgi/daļēji/netika un pamatojums)
4. Projektā tieši un netieši iesaistīto dalībnieku skaits un raksturojums
5. Notikušo aktivitāšu apraksts
6. Projekta rezultāti
7. Projekta ietekme/ multiplicējošais efekts/ turpinājuma pasākumi
8. Finanšu līdzekļu izlietojums
9. Projekta aktivitāšu radošais apraksts – (piem., plakāts (1 A4 lapa), video materiāls (neilgāk
kā 3 min.) u.c. vizuālais materiāls) – iesniedzams atsevišķi.
Pielikumā pievienot:
● Pasākuma atskats fotogrāfijās;
● Pasākuma materiāli (piem., uzskaites lapas, mediju monitorings, darba lapas u.c. izstrādāti
materiāli aktivitāšu izstrādāšanai).
● Finanšu izlietojuma pamatojums – čeki, rēķini, līgumi u.c. dokumenti
Atsauci uz konkrēto pielikumu norādīt atskaitē.

Saturisko atskaiti apstiprina
projekta vadītājs:

/Paraksts/

Paraksta atšifrējums

Vietējas grupas vadītājs:

/Paraksts/

Paraksta atšifrējums

