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Pateicības
Šo rokasgrāmatu sarakstījušas Andžela Martinesa-Karasko (Angela
Martinez-Carrasco) un Aurēlijs Leblejs (Aurélien Leblay).
Mēs vēlamies izteikt pateicību visiem SOLE apmācību kursa (2012. gada
jūlijs, Palermo, Itālija) dalībniekiem, kuri sniedza savas oriģinālās idejas šīs
publikācijas tapšanā. Bez viņu idejām un ierosinājumiem šī publikācija
nebūtu tāda, kāda tā ir, un par to mēs esam ļoti lepni.
Satura veidošanā aktīvi tika iesaistīti partneri. Mēs vēlamies izteikt īpašu
pateicību par labojumiem un komentāriem Herbertam Spindleram
(Herbert Spindler) un Bendžaminam Eberlem (Benjamin Eberle) (Sozial
Label, Vācija), Leaham Strausam (Leah Strauss) (Crossing Borders, Dānija),
Lāslo Kocsisam (Laszlo Kocsis) (Demokrātijas attīstības centrs, bijusī
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika), Markam Mičelam (Mark Mitchell)
(Dacorum CVS, Lielbritānija), Ievai Upeslejai (Pozitīvā Doma, Latvija),
Magali Sanslo (Magali Sansalot) (Pistes Solidaires, Francija), Andrea
Čiantaram (Andrea Ciantar) un Andrea Bruni (Andrea Bruni) (ARSE Progetto
Laboratorio, Itālija), Andrejam Kaplicam (Andrej Kaplica) (Progresit,
Slovākija), Kosminam Ionitam (Cosmin Ionita) un Iulianam Ginoju (Iulian
Ghinoiu) (Jaunie pilsoniskās sabiedrības attīstības partneri, Rumānija), un
Tīnai Mičieli (Tina Michieli) (Informācijas pakalpojumu, sadarbības un
attīstības centrs, Slovēnija).
Viņu ieguldījums šis publikācijas veidošanā un visu projekta pasākumu
rīkošanā ir pierādījums, ka sadarbība ir Eiropas virzītājspēks.
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Saīsinājumi
ASV: Amerikas Savienotās Valstis
BUJ: Biežāk uzdotie jautājumi
CESIE: Centro Studi ed Iniziative Europeo (Eiropas studiju un iniciatīvu
centrs)
DG: Eiropas Komisijas ģenerāldirektoriāti
DG EAC: Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
EACEA: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
ECP: „Eiropa pilsoņiem” punkti
EK: Eiropas Komisija
ES: Eiropas Savienība
IKT: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
LLP: Mūžizglītības programma
PDF: Pārnesams dokumentu formāts
RSS: Rich Site Summary (Vietnes resursu kopsavilkums)
SALTO: Atbalsts, progresīva apmācība un mācību iespējas Eiropas
Savienības Jaunatnes programmā
SOLE: Sociālie tīkli vietējo iniciatīvu stiprināšanai
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Ievads
Kopš Eiropas Savienības (ES) izveidošanas pirms 50 gadiem tās nozīme
mūsu ikdienas dzīvē ir aptvērusi arvien vairāk un vairāk jomas. Tā ir
atbalstījusi un finansējusi lielu skaitu dažādu aktivitāšu. Tā ir iedrošinājusi
eiropiešus un Eiropas pilsoniskās sabiedrības īstenot dažādus projektus
ar mērķi uzlabot Eiropas pilsoņu dzīvi tagadnē un nākotnē. ES ir tiesiskas
savienības simbols, un tās pamatā ir kopīga kultūras identitāte, bet to
veido daudzas identitātes, kuras tiek cienītas un novērtētas. Tā ir arī
miera uzturēšanas centienu rezultāts kontinentā, kuru skāruši kari. Šajā
ziņā 2012. ir gads, kurā tika atzīts, cik vērtīgs ir ES ieguldījums, izveidojot
brīvības un miera zonu, kurā dzīvo miljoniem tās iedzīvotāju. Šī gada ES
Nobela miera prēmija ir zīme, ka pasaule atzīst ES nepārtrauktos
centienus un šajā jomā sasniegtos rezultātus.
Dažādu Eiropas aktīvistu iniciatīvas sociālajā, kultūras vai izglītības līmenī,
ir kļuvušas arvien svarīgākas Eiropas līmenī, un, pateicoties tam, ES ir
atzinusi starptautiskās sadarbības milzīgo nozīmi. Viens no vecākajiem
Eiropas sadarbības piemēriem ir pilsētu sadraudzība, kas galvenokārt
veicinājusi sadarbības un miera uzturēšanas ilgtermiņa attiecību
izveidošanu 1. Lai izveidotu šāda apjoma vienkāršu ekonomisku
savienību, tika ieguldīts liels darbs, un pilsoņiem, kā arī sabiedriskām un
privātām organizācijām kļuvis pieejams arvien lielāks skaits programmu
un finansējuma, tostarp finansējums pasākumiem, kuros piedalās
sadraudzības pilsētu iedzīvotāji.
Tomēr ne visi pilsoņi un organizācijas, kuras vēlas veidot projektus,
vienmēr bijušas spējīgas to darīt. ES izveidojusi daudzas procedūras, lai
garantētu tās programmu caurspīdīgumu un efektivitāti, bet tās var kļūt
par reāliem šķēršļiem tiem, kuriem šis process nav pazīstams. Šī iemesla
dēļ ir pamatota nepieciešamība pēc atbalsta materiāliem un vadlīnijām
indivīdiem un organizācijām, kuras vēlas īstenot projektu, bet nezina kā
1 http://www.twinning.org/en/page/history.html
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to darīt. Lai Eiropas projekti būtu veiksmīgi, nepieciešams sekot dažiem
pamatnoteikumiem vai nosacījumiem. Šos noteikumus nevajadzētu
uzskatīt kā apstākļus, kurus nav iespējams pārvarēt, bet gan kā vadlīnijas,
kurām jāseko, lai projekta pieteikums būtu veiksmīgs.
Turklāt esošais konteksts liek būt stingriem un prasīgiem attiecībā uz
projektu plānošanu un īstenošanu. Ekonomiskā krīzes rezultātā
samazinoties pieejamajam finansējumam, iespējas ar katru dienu tiek
arvien vairāk ierobežotas. Tā rezultātā ir mazākas finansēšanās iespējas
un lielāks skaits iesniegto projektu pieteikumu, līdz ar to radot augstu
konkurenci. Tas runā par labu projektiem, kas ir ļoti precīzi un kvalitatīvi
izstrādāti, bet mēs nevēlamies, lai jūs zaudētu drosmi. Turpiniet īstenot
savus sapņus un nodomus, kā jūs esat to iecerējuši!
SOLE projekta un rokasgrāmatas pamatprincipi
Šī lietotāju rokasgrāmata ir projekta „Sociālie tīkli vietējo iniciatīvu
stiprināšanai” (SOLE) 2 rezultāts, kuru atbalstīja ES programma „Eiropa
pilsoņiem” un koordinēja Eiropas studiju un iniciatīvu centrs (CESIE) no
Palermo (Itālija) ar mērķi iesaistīt vairāk aktīvistu Eiropas starptautiskajos
projektos, lai ikviens var izmantot šīs iespējas. SOLE fokusējas uz aktīvas
pilsonības veicināšanu, iesaistot vietējās organizācijas, kas ir jaunas šajā
jomā, un sniedz tām iespēju iedzīvināt savas idejas Eiropas programmas
ietvaros, it īpaši programmā „Eiropa pilsoņiem”.
2012. gada jūlijā projekta partneri atlasīja un iesaistīja pārstāvjus no
partnervalstu (Itālijas, Rumānijas, Apvienotās Karalistes, Latvijas,
Slovākijas, Francijas, Dānijas, Slovēnijas, Vācijas un bijušās Dienvidslāvijas
Republikas Maķedonijas) vietējām organizācijām apmācību kursā par
Eiropas projektu rakstīšanu un vadīšanu, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) rīku izmantošanu savstarpējos sadarbības tīklos (īpaši
izmantojot sociālos tīklus). Tikšanās rezultātā tika novērtētas vajadzības
un ierobežojumi, ar ko, iesaistoties starptautiskā sadarbībā, saskaras
vietējās pašpārvaldes iestādes un pilsoniskā sabiedrība. Tādā veidā
2 www.project-sole.eu
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partneri un dalībnieki tika iedrošināti diskutēt un nākt klajā ar
ieteikumiem un idejām, kas vēlāk tika apkopoti šajā rokasgrāmatā. Tāpēc,
tas ko jūs šobrīd lasāt, ir Eiropas partneru, kuri bijuši aktīvi Eiropas
sadarbības jomā, veiksmīgi vadot starptautiskus projektus daudzu gadu
garumā, uzkrātās pieredzes rezultāts. No otras puses, apkopotas ir arī to
pilsoņu idejas, kuri pārstāv organizācijas, kuras starptautiskā sadarbībā ir
jaunpienācējas. Tāpēc šī rokasgrāmata ir domāta ikvienam, kurš vēlas
uzsākt projektu kādā Eiropas programmā, bet, iespējams, jūtas
nedrošs par to, kā to darīt.
Mēs galvenokārt analizēsim programmu „Eiropa pilsoņiem”, kas šobrīd ir
galvenā iespēja attīstīt starptautiskos projektus, veicinot aktīvu Eiropas
pilsonību. Balstoties uz ļoti vienkāršām pieteikuma un budžeta
plānošanas metodēm, programma padara vieglāku sadarbības
uzsākšanu Eiropā organizācijām bez pieredzes. Bet neaizmirstiet, ka
lielāko daļu aspektu var izmantot citās Eiropas finansēšanas programmās.
Visbeidzot mēs aplūkosim arī sociālo tīklu veidošanu: jauno IKT
izmantošanu saziņai, informācijas izplatīšanai un tīklu veidošanai.
Rokasgrāmatas filozofija
Protams, mēs gribam dalīties ar zināšanām un informāciju, taču mēs
negribam teikt: „Jums jādara tieši tā!”. Tāpēc mēs centīsimies ļoti
saprotami izskaidrot, kāpēc katrs solis, kas aprakstīts tālāk, ir būtisks
veiksmīga projekta priekšnosacījums no mūsu skatpunkta, bet šis
saraksts nav pilnīgs. Jūs to varat izdarīt labi tikai tad, ja jūs kaut kam ticat,
bet mūsu galvenais ieteikums ir mācīties darot.
Tad, kad visu aspektu svarīgums būs izprasts, jūs spēsiet izveidot paši
savu pieeju, kā darboties Eiropas projektos.
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1. Informācija par programmu „Eiropa
pilsoņiem”
1.1. Īss pārskats par programmu „Eiropa pilsoņiem” kā daļu no
ES finansēšanas instrumentiem
Lai sadarbību padarītu par daļu no Eiropas dzīves, nepietiek tikai iesniegt
pieteikumu un saņemt projekta naudu. Svarīgi ir saprast, kā ES
finansēšanas sistēma ir organizēta un kāpēc ES piešķir tiešu finansējumu
organizācijām un indivīdiem.
Eiropas Komisija (EK) ir institūcija, kura pārstāv ES kā vienota veseluma
intereses 3. Tā ir atbildīga, cita starpā, par ES fondu vadību un ES politikas
izpildi. Tāpat kā daudzās citās valstīs, arī EK struktūra ir sadalīta
departamentos vai ģenerāldirektorātos (DG) 4 , kuri ir līdzīgi valstu valdību
ministru kabinetiem. Katrs DG, ko vada Eiropas komisārs, ir atbildīgs par
dažādu ES kompetencē esošo ES politiku īstenošanu. Lai to panāktu, tiek
veikti dažādi pasākumi, tostarp piešķirtā ES finansējuma sadalīšanas
pārvaldīšana, izmantojot tiešus finanšu ieguldījumus 5 finansējuma
veidā, lai atbalstītu projektus vai organizācijas 6.
Turklāt EK atbalsta izglītību visos tās aspektos, kultūras jautājumus,
plašsaziņas līdzekļu dinamiku un aktīvu pilsonību. Par to atbild trīs DG:
Izglītības un kultūras, Komunikācijas un Eiropas atbalsta attīstības un
Sadarbības ģenerāldirektorāts.
Programmas „Eiropa pilsoņiem“ un citu programmu īstenošanu
atbilstoši DG prasībām daļēji pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un
kultūras izpildaģentūra (EACEA) 7. Tā ir galvenā organizatoriskā

3 Eiropas Komisija: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm
4 Eiropas Komisijas departamenti (ģenerāldirektorāti) un pakalpojumi:
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
5 Eiropas finansējums tiek sadalīts arī, izmantojot netiešo finansējumu, kas tiek piešķirts finanšu
starpniekiem vai valstu/reģionālām institūcijām (piem., strukturālie fondi).
6 Pilns EK finansējuma piešķiršanas jomu saraksts: http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
7 EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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struktūrvienība, kas izsludina projektu pieteikumu konkursus, atlasa
projektus un piešķir organizācijām finansējumu.
Dažkārt Eiropas programmu pārvaldību nodod valsts aģentūrām - tās ir
izpildaģentūras, kas atrodas katrā dalībvalstī un kandidātvalstī vai
sadarbības valstīs, kuras ir parakstījušas pirmspievienošanās vai
sadarbības memorandu/līgumu ar ES-27. Atkarībā no programmas jūs
uzturēsiet sakarus ar tām (decentralizētas darbības gadījumā) vai tieši
ar EK vai centrālajām izpildaģentūrām (centralizētas darbības
gadījumā). Pēdējais gadījums attiecas arī uz programmu „Eiropa
pilsoņiem“, kuru pilnībā pārvalda centralizēti, bet ar EACEA saistītās
aktivitātes atbalsta tikai ar programmas „Eiropa pilsoņiem“ valstu
kontaktpunktu starpniecību 8, tomēr tie neatbild par projektu pieteikumu
konkursu izsludināšanu.
EACEA ir daļēji atbildīga par vairākām politikām un programmām:







Izglītība un apmācība 9: Mūžizglītības programma, kas uzlabo
mācīšanās procesus visos dzīves posmos; citas programmas
sadarbībai augstākās izglītības jomā dažādās valstīs un pasaules
reģionos (Erasmus Mundus, Tempus, Divpusējas sadarbības
programma un Intra – ACP akadēmiskās mobilitātes shēma);
Jaunatne 10: programma „Jaunatne darbībā” veicina jaunatnes
līdzdalību Eiropā, izmantojot īstermiņa vai ilgtermiņa mobilitāti un
izglītības aktivitātes;
Kultūra11: Programma „Kultūra” sekmē kultūras daudzveidību un
kultūras izplatīšanu, pamatojoties uz kopēju Eiropas mantojumu;
Audiovizuālā joma 12: programma „MEDIA” atbalsta audiovizuālo
jomu Eiropā, izmantojot jauno plašsaziņas līdzekļu apriti un
pievilcību;

8 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php
9 http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
10 http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
11 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
12 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
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Pilsonība13: programmas „Eiropa pilsoņiem” nolūks ir panākt, lai
Eiropas pilsoņi būtu informēti par savu Eiropas identitāti, iepazītu
un apzinātos šo identitāti un savu lomu Eiropas veidošanā,
iesaistoties vietējā sabiedrībā. Programmas mērķis ir sekmēt
Eiropas pilsonības apzināšanos un attīstīt izpratni par piederību
Eiropas ideāliem, visā Eiropā veicinot aktīvu pilsonību.

Šīs programmas ir bijušas aktīvas laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam.
2014. gadā sāksies jauns cikls nākamajiem septiņiem gadiem. Izglītības,
apmācības, jauniešu un sporta jomā tiek piedāvāta programma „Erasmus
visiem” 14, bet Eiropas kultūras un radošās jomas atbalstīs programma
„Radošā Eiropa“ 15. Pašreizējai programmai sekos programma „Eiropa
pilsoņiem” 2014.-2020. (skat. 1.3. nodaļu).

1.2. Programma „Eiropa pilsoņiem” 2007-2013
Pašreizējā programma tika izveidota uz „Aktīvas Eiropas pilsoniskā
apziņa” (2004-2006) 16 programmas bāzes Tā ir programma, kas
nodarbojas ar atbalstu tiem, kuri strādā un veicina pasākumus aktīvās
Eiropas pilsonības sfērā. Tā apstiprina „nepieciešamību veicināt
ilgtermiņa dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un
pašvaldībām un atbalstīt aktīvu pilsoņu iesaistīšanos” 17.
Ar 215 miljoniem eiro pašreizējā programma līdz šim ļāvusi nodrošināt
attīstību un ilgtspēju aktivitātēm, kuras uzsākuši dažādi vietējā līmeņa,
atsevišķu valstu un Eiropas mēroga sabiedriski un privāti bezpeļņas
projektu dalībnieki. Tā ir atzinusi pilsoniskās sabiedrības organizāciju
nozīmīgo devumu Eiropas pilsonības veidošanā, kā arī sekmējusi pilsētu
13 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
14 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
15 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
16 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/citizenship_2004_2006.php
17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra lēmums Nr. 1904/2006/EK, ar kuru laika
posmam no 2007. līdz 2013. gadam izveidota programma Eiropas pilsoņu aktivitātes veicināšanai
„Eiropa pilsoņiem”, 2.lpp.: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/lexuriserv_en.pdf
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sadraudzību kā Eiropas sadarbības veidu un atbalstījusi Eiropas vēstures
piemiņas pasākumu izveidošanu.

Programmas mērķi un struktūra
Programma īsteno vispārīgos un konkrētos mērķus:




Vispārīgie mērķi: arvien vienotākas Eiropas veidošana, Eiropas
identitātes apziņas un piederības ES izkopšana, iecietības un
savstarpējas izpratnes veicināšana.
Konkrētie mērķi: dalīties un apmainīties ar informāciju par
vēstures mācībām un veidot kopīgu nākotni, atbalstot pasākumus,
diskusijas un pārdomas par vēsturiskiem notikumiem un
procesiem, popularizējot Eiropas galvenās vērtības, sadarbojoties
starp pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Programma tagad ir pieejama 27 ES dalībvalstīm un šādām
kaimiņvalstīm:
Horvātijai,
bijušajai
Dienvidslāvijas
Republikai
Maķedonijai, Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Montenegro un Serbijai.
Programma „Eiropa pilsoņiem” ir iedalīta 4 apakšprogrammās jeb
darbībās, un katra no tām orientēta un konkrētiem mērķiem.

1. apakšprogramma – Aktīvi iedzīvotāji eiropai
Šī darbība veicina tikšanās un apmaiņas pasākumus, kā arī debates starp
Eiropas pilsoņiem no dažādām valstīm, lai mācītos no savu un citu valstu
vēsturi un veidotu savu nākotni.
1. Pasākums: Pilsētu sadraudzība
o

1.1.1. Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās: veicina pilsētu
sadraudzību, atbalstot sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās.
Šis pasākums veicina arī jaunas pilsētu sadraudzības starp tām
pilsētām, kurām ir līdzīga vēsture vai līdzīgas problēmas un
intereses. Pasākums tiek īstenots pēc projekta pieteikumu
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konkursa, kas adresēts pilsētu pašvaldībām vai to sadraudzības
komitejām, vai citām bezpeļņas organizācijām, kas pārstāv vietējās
pārvaldības iestādes, iesaistot vismaz divas dalībvalstis, no kurām
vismaz viena ir ES dalībvalsts
Finansējums tiek piešķirts pēc vienotas likmes sistēmas 18 un
finansējums vienam projektam var būt no EUR 5 000 līdz
EUR 25 000.
2013. gada jūnija sākums un septembra sākums ir nākamie
projektu iesniegšanas termiņi šajā aktivitātē.
o

1.1.2. Sadraudzības pilsētu tīklojums: uzlabot un nostiprināt
starp sadraudzības pilsētām esošo tīklojumu. Tādējādi jūs varēsiet
paplašināt tīklojuma saturu un nostiprināt savstarpējās saites starp
sadraudzības pilsētām esošajā tīklojumā. To var panākt,
organizējot tikšanās, meklējot jaunus risinājumus kopējām
problēmām u.c.
Projektus var iesniegt šāda veida organizācijas: pilsētu pašvaldības
vai to sadraudzības komitejas vai tīkli, citas vietējās/reģionālās
pārvaldes iestādes, vietējo pārvaldes iestāžu federācijas/asociācijas
un bezpeļņas oragnizācijas, kas pārstāv vietējās pārvaldības
iestādes. Projektos jāiekļauj vismaz četras dažādas valstis, no
kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts.
Finansējums tiek piešķirts pēc vienotas likmes sistēmas un
finansējums vienam projektam var būt no EUR 10 000 līdz
EUR 150 000.
2013. gada septembra sākums ir pēdējais projektu iesniegšanas
termiņš šajā aktivitātē.

2. pasākums: Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi
o

1.2.1. Iedzīvotāju projekti: projekti ar mērķi iesaistīt pilsoņus,
izmantojot inovatīvas metodes. Tiem tieši jāskar Eiropas pilsoņi un

18 Skatīt 2.2. nodaļu „Budžeta noteikšana”
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tie var attiekties uz daudzām ar Eiropas pilsonību saistītām jomām
(izglītība,
Eiropas apziņas veidošana, apkārtējā vide,
izskaidrošana...).
Projektu var iesniegt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un
vietējās pārvaldes iestādes no vismaz piecām programmas valstīm,
no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts.
Finansējums tiek piešķirts pēc reālām izmaksām 19. Programma
sedz maksimāli 60% no izmaksām, kurām jābūt no EUR 100 000
līdz EUR 250 000.
2013. gada jūnija sākums ir pēdējais projektu iesniegšanas termiņš
šajā aktivitātē.
o

1.2.2. Atbalsta pasākumi: Atbalstīt projektu „Eiropa pilsoņiem”
izveidošanu, it īpaši saskaņā ar 1. darbību, un uzlabot to kvalitāti,
apmainīties ar labāko pieredzi un attīstīt jaunas prasmes. Šis
projekts ir jums piemērots, ja vēlaties atbalstīt un stiprināt
notiekošos Eiropas pilsonības procesus. Projekts SOLE ir projekta
piemērs, kas īstenots šajā apakšprogrammā.
Organizāciju veidi, kas var iesniegt projektus šajā
apakšprogrammā,
ir
vietējo
pārvaldes
iestāžu
federācijas/asociācijas vai citas organizācijas ar konkrētām
zināšanām/pieredzi jautājumos, kas skar pilsonību, no vismaz divas
programmas valstīm, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts.
Arī šī aktivitāte balstās uz reālo izmaksu sistēmu, un programmas
finansējums var segt maksimums 80% no reālajām izmaksām.
Kopīgajam finansējumam jābūt no EUR 30 000 līdz EUR 100 000.
2013. gada jūnija sākums ir pēdējais projektu iesniegšanas termiņš
šajā aktivitātē.

19 Skatīt 2.2. nodaļu „Budžeta noteikšana”
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2. apakšprogramma – Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā
Atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ideju laboratorijas kā
saikni starp Eiropas pilsoņiem un ES. Sekmē darbības, diskusijas un
pārdomas, kas saistītas ar Eiropas pilsonību un demokrātiju, kopējām
vērtībām, kopīgu vēsturi un kultūru.
o

2.1 un 2.2. pasākums: tajos ietilpst starptautisks finansējums,
kas nozīmē, ka tie ir paredzēti aktīvām organizācijām ES līmenī,
kuras var gūt labumu no ikgadējiem finansējumiem, kuri sedz
viņu operatīvo darbību izmaksas. 2013. gadā projektu konkursi
netiks publicēti.

o

2.3. pasākums: Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju
uzsāktiem projektiem: izpratnes, par Eiropai svarīgiem
jautājumiem un konkrētiem atbilstošiem risinājumiem,
paaugstināšanai. Šiem projektiem jāatbalsta un jāveido kopīgas
vērtības un svarīgi jautājumi pa ES tagadni, pagātni un nākotni.
Projekti var skart tādus jautājumus kā Eiropas demokrātija un
pilsonība, integrācijas dialogs, pilsoņu iesaistīšanās politikas
veidošanā, vietējo kopienu stiprināšana, Eiropas identitātes
apziņa u.c.
Pēdējais projektu termiņš šajā aktivitātē tika noslēgts 2013. gada
1. februārī.

3. apakšprogramma – Kopīgi Eiropai
Padziļina aktīvas Eiropas pilsonības konceptu caur trijiem pasākumiem:
plašas ievērības pasākumi, pētījumi, informēšanas un izplatīšanas līdzekļi.
Šis pasākums nesniedz iespēju saņemt finansējumu.
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4. apakšprogramma – Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi
Atceras nacisma un staļinisma izraisīto Eiropas pamatvērtību un
demokrātisko principu sabrukumu Eiropā. Piemin upurus, aizsargā ar
deportācijām saistītās vietnes un arhīvus, lai saglabātu pagātnes atmiņas,
tostarp pagātnes tumšās puses.
Šīs darbības ietvaros izstrādāto projektu mērķis ir saglabāt nacisma un
staļinisma upuru piemiņu, lai attīstītu izpratni jaunajās paaudzēs un
veidotu nākotni uz stingriem miera un savstarpējas sapratnes pamatiem.
Organizāciju sarakstā (jābūt ne mazāk kā vienai valstij, kurai ir tiesības
piedalīties programmā), kuras var pieteikties projektiem, ietilpst daudz
dažādu organizāciju veidu: nevalstiskas organizācijas, izdzīvojošo
personu apvienības, organizācijas, kas nodarbojas ar piemiņas
saglabāšanu, muzeji, vietējās un reģionālās pašpārvaldes iestādes,
vispārējās Eiropas intereses pārstāvošas apvienības, fondi un
pētniecības/izglītības iestādes.
Finansējums tiek piešķirts pēc vienotas likmes sistēmas un finansējums
vienam projektam var būt no EUR 10 000 līdz EUR 100 000.
2013. gada jūnija sākums ir pēdējais projektu iesniegšanas termiņš šajā
apakšprogrammā.
Jūsu pieteikuma formulēšanā jums varētu palīdzēt iepriekš finansēto
projektu izskatīšana. EACEA un EK pilsonībai veltītajās tīmekļa vietnēs jūs
varat atrast konkrētus piemērus programmas „Eiropa pilsoņiem”
līdzfinansētajiem projektiem 20.
EK ir arī noteikusi savas darbības prioritārās tēmas. Tēmu apkopojums ir
visai plašs, un tā uzdevums galvenokārt ir nodrošināt, lai projekti būtu
pamatoti un konkrēti. Varat tos uzskatīt par noderīgiem ieteikumiem un
iedvesmas avotu!

20 EK: http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_en.htm
EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php
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Programmai „Eiropa Pilsoņiem” ir šādas pastāvīgas prioritātes: ES
nākotne un tās pamatvērtības, aktīva Eiropas pilsonība (līdzdalība un
demokrātija Eiropā), starpkultūru dialogs, cilvēku labklājība Eiropā
(nodarbinātība, sociālā kohēzija un ilgtspējīga attīstība un ES politikas
ietekme uz sabiedrību).
Turklāt ES katru gadu nosaka galveno tēmu, kurā jāiekļaujas visām
uzsāktajām programmām. 2013. gads ir Eiropas pilsoņu gads 21, bet 2012.
gads bija aktīvas novecošanās un paaudžu dialoga gads, un tiek
sagaidīts, ka arī turpmāk tiks ņemtas vērā ikgadējās tēmas. Visbeidzot, EK
katrā programmā nosaka ikgadējās prioritātes, kas attiecas uz Eiropas
politiku un mērķiem saskaņā ar eiropiešu vajadzībām. Eiropas pilsoņu
gada ietvaros 2013. gadam ir noteiktas divas galvenās prioritātes: ES –
pilsoņiem paredzētās vērtības, tiesības un iespējas (lai padarītu
uzskatāmākas un efektīvākas Eiropas iespējas), un pilsoņu piedalīšanās
ES demokrātiskajā dzīvē (lai dotu iespēju pilsoņiem piedalīties lēmumu
pieņemšanā Eiropā).
Lai šī programma piešķirtu projekta finansējumu, svarīgi, lai projekts
atbilstu vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem un dažām no šīm
prioritātēm.

1.3. Programma „Eiropa pilsoņiem” 2014-2020
Pamatojoties uz pētījumiem par ietekmi un rezultātiem, kas iegūti no
projektiem, kuri laikā no 2007. līdz 2013. gadam īstenoti ar programmas
atbalstu, EK ir ierosinājusi izveidot šo jauno programmu, kuras mērķis ir
sekmēt pilsonisko līdzdalību un veicināt zināšanu un izpratnes par
Eiropas Savienību pieaugumu. Lai arī dažas apakšprogrmmas tiks
pārveidotas, programmai „Eiropa pilsoņiem” kopumā nevajadzētu
mainīties, turklāt tiks saglabāti Eiropas projektu vadības pamati. Tādēļ šī

21 http://europa.eu/citizens-2013/
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rokasgrāmata jums būs noderīga, lai sagatavotu jaunus pasākumus, kas
no 2014. gada varētu atbilst jaunajam projektu pieteikumu konkursam.
Nākamajai darbības programmai ir ierosinātas divas īpašas prioritātes 22:
o

o

paaugstināt izpratni par piemiņu un Eiropas Savienības vēsturi,
identitāti un mērki, veicinot diskusijas, pārdomas un dalību
sociālajos tīklos;
sekmēt pilsoņu demokrātisku un pilsonisku līdzdalību ES līmenī,
attīstot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un
popularizējot sabiedrības līdzdalības un brīvprātīgo darba iespējas
ES līmenī.

No 2014. gada visdrīzāk tiks līdzfinansētas šāda veida aktivitātes:













pilsoņu apspriedes, pilsētu sadraudzība;
starpvalstu partnerības un tīklu veidošana un darbība;
atbalsts vispārējas nozīmes Eiropas organizācijām;
kopienas izveide un debates par pilsonības jautājumiem,
pamatojoties uz IKT un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu
izmantošanu;
ES līmeņa pasākumi;
debates/pētījumi un iejaukšanās attiecībā uz pagrieziena punktu
noteikšanu Eiropas vēsturē, jo īpaši, lai atcerētos noziegumus, kas
tika pastrādāti nacisma un staļinisma režīmu laikā;
pārdomas/debates par kopējām vērtībām;
iniciatīvas, lai vairotu informētību par ES institūcijām un to
darbību;
pasākumi, kuros izplata un izmanto atbalstīto iniciatīvu rezultātus;
pētījumi par jautājumiem, kas saistīti ar pilsonību un sabiedrisko
līdzdalību;

22 Rokasgrāmatas publicēšanas brīdī priekšlikums vēl ir apspriešanas procesā. Priekšlikuma pilnu tekstu
varat apskatīt vietnē http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/futureprogramme-2014-2020/index_en.htm
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atbalsts programmas
dalībvalstīs.

informācijas/konsultāciju
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struktūrām

2. Projekta vadības prasmes: pieteikuma
posms
2.1. Projekta posmi
Ja jums ir pieredze sabiedriskas vai privātas organizācijas darbā, jūs,
iespējams, esat saskāries ar vietējo projektu darbības posmiem, taču
Eiropas tiešajam finansiālajam atbalstam ir specifiskas iezīmes, kas
attiecas uz detalizētiem projektu pieteikumiem. Tas, ko mēs šeit jums
piedāvājam, ir pamatposmi jūsu projekta pieteikuma veidošanā.

Jūsu projekta iecere
Projekta iecere un koordinēšana ir pakāpenisks process, kuram ir
konkrēts sākums: vienmēr jāpatur prātā, ka jums precīzi jāreaģē uz
noteiktām vienas vai vairāku mērķa grupu vajadzībām vietējā vai
starptautiskā mērogā. Šis ir viens no galvenajiem aspektiem, ko vērtētāji
ņems vērā, kad izskatīs jūsu projektu, tāpēc nepieciešamības
pamatojums ir būtisks.
Tādēļ jūs varat izstrādāt projektu, pieskaņojot to atbilstoši noteiktām
vajadzībām. Ja jūsu projekta pieteikums atbilst ne tikai vietējām
vajadzībām, un ja, lai paaugstinātu tā efektivitāti, to var risināt
Eiropas līmenī, jūs sava projekta pieteikuma atbalstam varat izvēlēties
Eiropas finansējuma programmas, iesniedzot savu projekta pieteikumu
kādā no izsludinātiem projektu pieteikumu konkursiem. Protams, tas
nenozīmē, ka jūsu idejas un centieni tiks sašaurināti un ierobežoti!
Eiropas finansējums piedāvā lielu brīvību projektu iecerēm.
Ņemiet vērā, kā šajā gadījumā jūsu pieteikumam jābūt Eiropas atbildei uz
vietējo un nacionālo situāciju, kas identificējama vietās, kurās tiks
īstenotas aktivitātes, un rezultātiem jābūt tādiem, kurus var izplatīt caur
citām organizācijām un indivīdiem citās valstīs, pavairojot to ietekmi.
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Eiropas finansējuma meklēšana
Kā minēts iepriekš, ES, pateicoties dalībvalstu līgumam un saskaņotai
rīcībai, reizi septiņos gados izveido daudzgadu finanšu shēmu 23 un katru
gadu apstiprina budžetu 24, ko paredzēts iztērēt pasākumiem, ko tieši rīko
sabiedriskas vai privātas organizācijas un indivīdi, lai īstenotu vispārējiem
mērķiem atbilstošas programmas 25. Programmās, to vadlīnijās un
aicinājumos iesniegt projektu pieteikumus 26 tiek iekļautas norādes par
to, kā budžeta sadaļas iztērējamas, un tajās cita starpā tiek formulēti
finansējamie mērķi un darbību veidi.
Programmu pamatā ir EK lēmumi par septiņu gadu ilgā laika posmā
veicamajiem pasākumiem, lai reaģētu uz Eiropas vajadzībām un politiku,
piemēram, izglītībā un apmācībā vai Eiropas apziņas veidošanā.
Programmās ietilpst visu noteiktā laika posmā īstenojamo darbību
apraksts. Programmu vadlīnijas tiek regulāri atjaunotas, taču parasti
neteikt veiktas lielas izmaiņas, jo vadlīnijas balstās uz apstiprinātajām
programmām. Tajās atspoguļota politikas attīstība un sniegts visu no
programmas izrietošo darbību raksturojums. Visbeidzot, projektu
pieteikumu iesniegšanas konkurss ietver īpašus dokumentus, ko
periodiski publicē un kuros noteikti termiņi, izpildes laiks, budžets,
konkrēti iesniedzamo projektu pieteikumu kritēriji, norādes par
pieteikumu iesniegšanu u.c. Projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss
jāapstiprina EK, un tos jāpublicē no jauna katram jaunam termiņam,
tomēr pastāv arī izņēmumi. Piemēram, programmas „Eiropa pilsoņiem”
gadījumā programmu vadlīnijas attiecībā uz vairākumu darbību darbojas
kā pastāvīgs aicinājums iesniegt projektu pieteikumus (proti, tās ir tas
pats dokuments).
Kad jūsu projekta ideja ir noteikta, jums nepieciešams noskaidrot, kurā
Eiropas programmā jūs varat to iesniegt, rūpīgi izlasot publicētos
23 Ja vēlaties uzzināt vairāk par ES budžeta struktūru un finanšu plānu pieņemšanu, apmeklējiet tīmekļa
vietni: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
24 EK Finanšu regula: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_en.htm
25 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
26 Sīkāk šo jautājumu apskatīsim 2.1. sadaļā „Pieteikumu rakstīšana, dokumenti un iesniegšana”.
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dokumentus. Visbiežāk, lai jūsu sākotnējā ideja būtu atbilstoša
programmai, jums to ir nepieciešams adaptēt. Dažreiz projektu
pieteikumu iesniegšanas uzsaukums ar konkrētām prioritātēm var jūs
iedvesmot uz jaunām idejām, kas atbilst mērķa grupas vai teritorijas, kurā
jūs darbojaties, vajadzībām. Kā iepriekš norādīts, jūs atklāsiet, ka tādas
Eiropas programmas kā „Eiropa pilsoņiem” ļauj īstenot iespējamās
darbības plašā spektrā.
Visa informācija par programmām un projektu konkursiem ir atrodama
katras programmas atbildīgās institūcijas interneta mājās lapā. Laba
prakse ir bieži apmeklēt jums interesējošā jomā darbojošos DG mājas
lapas.
Taču, ja jums trūkst laika to darīt, varat pierakstīties uz Vietnes resursu
kopsavilkuma (RSS) 27 norādēm par jaunu saturu, kas pieejamas ES
tīmekļa vietnēs. Savienojot šo pakalpojumu ar savu e-pasta kontu vai
lietojumprogrammu 28, jūs varēsit reālajā laikā saņemt jaunumus un
precizējumus.
Dažreiz, meklējot projektu pieteikumu iespējas, problēmas var radīt
valodas lietojums. Pat, ja ES, cik vien iespējams, cenšas ievietot
informāciju, kas tulkota visās oficiālajās ES 29 valodās, daudzas interneta
mājas lapas ir pieejamas tikai angļu vai franču valodā (bieži vien trešā
visbiežāk piedāvātā valoda ir vācu valoda). Programmu vadlīnijas un
uzsaukumi visbiežāk ir tulkoti visās valodās. Ja tomēr jums ir grūtības
saprast informāciju, jūs vienmēr varat kontaktēties ar nacionālajām
aģentūrām un informācijas punktiem, piemēram, „Eiropa Pilsoņiem”
punktiem (ECP). Atbalsta saņemšana savā valstī un/vai savā valodā var
palīdzēt izvairīties no kļūdām, nosakot atbilstošo finansēšanas
programmu savai projekta idejai.

27 Ar pilnu EACEA pakalpojuma News Feeds sarakstu un norādēm par tā piesaisti jūsu e-pastam varat
iepazīties šeit: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php .
28 Piemēram, Google Reader: http://www.google.com/reader/view/ (lai to lietotu, jums jābūt Google
kontam).
29 Sīkāku informāciju varat atrast ES valodu un valodu politikas mājas lapā:
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_en.htm
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Europe Direct 30 pakalpojums savā mājas lapā piedāvā ne tikai informāciju
par Eiropu, bet arī iespēju uzzināt vairāk par Eiropu, runājot ar kādu pa
telefonu jūsu dzimtajā valodā. Turklāt Europe Direct informācijas tīkls 31
pastāv gandrīz visos ES reģionos. Europe Direct centri ir vērtīgs uzziņas
avots par Eiropu un konkrēti par iespējām piedalīties projektos Eiropas
līmenī.
Mūsdienās daudzas organizācijas un interneta mājas lapas (ieskaitot
Europe Direct punktus) piedāvā jums bez maksas jaunumus par
izsludinātajiem projektu konkursiem un citām līdzdalības iespējām
Eiropas līmenī (konferencēm, partneru meklēšanu u.c.). Pierakstoties uz
ziņu lapām vai RSS pakalpojumiem šajās mājas lapās, jums tiks
piedāvātas turpmākās iespējas nenokavēt termiņus tiem projektu
konkursiem, kas jūs interesē.
Ja jūs meklējat programmu pilsonības jomā, tad „Eiropa pilsoņiem” ir tā,
kas piedāvā finansējumu sabiedriskām, pilsoniskām un citām
nevalstiskām organizācijām. Šī programma mudina īstenot dažādas
aktivitātes un nospraust mērķus, kas jūsu projekta pieteikumu var padarīt
pieņemamu finansēšanai.

Kritēriju izpilde
Kad jūs esat atraduši atbilstošu programmu idejai, kuru vēlētos īstenot,
jāpārliecinās, vai jums ir atbilstība visiem kritērijiem 32. Šie kritēriji ir
nosacījumi, kuriem projekta iesniedzējam un partneriem (ja vajadzīgs),
projekta veidam un pieteikumam ir jāatbilst.
Ja jūs kādu programmas „Eiropa pilsoņiem” apakšprogrammu uzskatāt
par svarīgu, pārbaudiet kopējo un konkrēto atbilstības kritēriju bāzi.
Kā piemēru kopējiem atbilstības kritērijiem var minēt pieteicēja un
partneru juridisko statusu: partneriem jābūt sabiedriskām vai bezpeļņas
30 http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
31 http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm
32 Sīkāk par atbilstības kritērijiem lasiet programmas „Eiropa pilsoņiem” rokasgrāmatas 6. lpp.:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
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organizācijām ar juridisku statusu. Īpaši atbilstības kritēriji atkarībā no
pasākuma, piemēram, ir minimālais pieļaujamais iesaistīto organizāciju
un/vai valstu skaits vai maksimālais pieļaujamais līdzfinansējums.
Otra joma, kas jāpārbauda, ir izslēgšanas kritēriji. Tajos uzskaitītas
situācijas, kurās jūs nevarat pieteikties (piem., bankrots). Izslēgšanas
kritēriji ir sastopami visās Eiropas programmās, tomēr dažreiz dažās
programmās varētu atrast papildu normatīvus. Programmā „Eiropa
pilsoņiem” par gadījumiem, kad pieteicējs atrodas situācijās, kas varētu
izraisīt izslēgšanu, izklāstīts Godprātīga apliecinājuma dokumentā.
Ar jauno finanšu regulu, kas stājās spēkā 2013. gadā, Eiropas
programmas ir pieņēmušas izslēgšanas un atlases kritērijus 33. Pēdējie
attiecas uz darbības (cilvēku resursi un pieredze) un finanšu
(ekonomiskie resursi) spēju, kurai jāpiemīt pieteicēja organizācijai, lai
varētu vadīt projektu.
Visbeidzot tiek formulēti piešķiršanas kritēriji, kas ļauj vērtētājiem
analizēt iesniegtā projekta pieteikuma kvalitāti. Atkarībā no programmas
tiks piemēroti dažādi kritēriji, kurus noteiks nozīmīgums, ko EK piešķir
katrai projekta pieteikuma daļai.
Piešķiršanas kritēriju piemērs ir kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji,
kas tiek piemēroti visiem projektu finansējumiem, kuri attiecas uz
programmu „Eiropa pilsoņiem” 34:

33 Šie kritēriji neattiecas uz finansējumu, kas ir zemāks vai vienāds ar EUR 60 000.
34 Programmas „Eiropa pilsoņiem” rokasgrāmatas 20. lpp.
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Kvalitatīvie kritēriji: 80%

25% Atbilstība
programmas
mērķiem
prioritātēm
25% Projekta
sniegto
kvalitāte

Kvantitatīvie kritēriji: 20%

10% Ģeogrāfiskā ietekme: iesaistīto
valstu un partneru skaits
un

un
metožu

15% Ietekme

15% Redzamība
turpinājums

10% Mērķa grupa: tieši iesaistīto
dalībnieku skaits – ieskaitot
īpaši atbalstāmās personas –
un
dzimumu līdzsvars, netiešā
projekta mērķa grupa

Pieteikuma rakstīšana, dokumenti un iesniegšana
Ideja, kuru jūs esat iecerējis, detalizēti jāapraksta pieteikuma formā. Šis
ir dokuments, kas sniedz jums iespēju loģiski strukturizēt savu projekta
ideju un turklāt palīdz jums noskaidrot, kā jūsu ideja iederas programmas
izvirzītajās prioritātēs, mērķos un izsludinātajā projektu konkursa idejā.
Dažreiz pieteikums ietver loģisku struktūru: rīku, kas palīdz jums loģiski
aprakstīt un savienot katru jūsu projekta aspektu no mērķiem līdz
rezultātam.
Programmas „Eiropa pilsoņiem” pieteikuma formas ir līdzīgas tām, kuras
tiek izmantotas citās EACEA programmās. Dažus gadus atpakaļ aģentūra
iepazīstināja ar dokumentiem tiešsaistē, un tad pieteikumu varēja
lejupielādēt jūsu datorā, bet nosūtīt tiešsaistē. Pašreiz pieteikuma forma
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ir PDF dokuments (e-forma), kurā ir izvēlne pieslēgties tiešsaistes
sistēmai. 35.
Jums jālejupielādē tās programmas e-formu, kurā jūs plānojat iesniegt
projektu, jo starp pieteikumu veidiem un programmām pastāv būtiskas
atšķirības. Pirms sākat aizpildīt dokumentu, pārliecinieties, ka esat
izvēlējušies pareizo apakšprogrammu. Parasti viena un tā pati pieteikuma
forma tiek izmantota dažādām apakšprogrammām, kas atrodas zem
vienas un tās pašas programmas, bet katram apakšprogrammas veidam
jautājumi un sadaļas pieteikuma veidlapā var mainīties.
Kad jūsu pieteikuma forma ir pilnībā aizpildīta (sistēma neļaus jums to
nosūtīt, ja obligātie laukumi nebūs aizpildīti), jūs varat to iesniegt.
Pārbaudiet visas turpmākās prasības attiecībā uz pielikumiem, kas
nepieciešami pievienot jūsu projekta pieteikumam 36, piemēram,
deklarāciju vai budžetu, ko parakstījis jūsu organizācijas likumīgais
pārstāvis. Gadījumā, ja netiks pievienoti visi pielikumi un prasītie
dokumenti, kā arī, ja būs izmantota neatbilstošā pieteikuma forma, jūsu
pieteikums netiks izskatīts un būs neattiecināms.
EACEA interneta mājas lapā, no kuras jūs būsiet lejupielādējuši e-formu,
jūs atradīsiet arī tehniskās vadlīnijas, kuras palīdzēs izprast, kā aizpildīt
pieteikuma formas tiešsaistē. Lai izvairītos no neizdošanās riska, īpaši
vajadzētu izlasīt specifiskos norādījumus par pieteikuma nosūtīšanu. Jūs
arī varat saņemt tehnisko atbalstu, ja kaut kas nefunkcionē labi. Katrā
gadījumā: nenokavējiet projekta iesniegšanas termiņu! Tiešsaistes
sistēma neļaus jums to nosūtīt pēc iesniegšanas termiņa. Ļoti ieteicams ir
negaidīt līdz pēdējam brīdim, jo tad liels skaits organizāciju projektus
iesniedz vienlaicīgi, un dažreiz tas var izraisīt sistēmā aizkavējumus.

35 EACEA publicētās e-formas: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1 . Pirms tās
lejupielādējiet, jums jāpārliecinās, ka jums ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums (piemēram, pēdējā
Adobe Reader programmas versija).
36 To EACEA oficiālo dokumentu saraksts, kuri jāpievieno pieteikumam projekta pieteikumu aicinājuma
mājas lapā un/vai programmas rokasgrāmatā.
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Jūsu pieteikuma izvērtēšana un rezultātu paziņošana
Kas notiek pēc tam, kad jūs esat iesnieguši savu projekta pieteikumu? To
izvērtēs EK ārējie eksperti vai atbilstošā nacionālā aģentūra (atkarībā no
programmas), kura izvērtēs iepriekš minētos kritērijus. Pirmais solis būs
atbilstības un izslēgšanas kritēriju analīze. Ja jūsu pieteikums visam
atbildīs, eksperti kā nākamo izvērtēs jūsu finansiālo un darbības
kapacitāti un, visbeidzot, jūsu pieteikums tiks izvērtēts saturiski, piešķirot
punktus. Punktu skaits tiks sniegts katrai kategorijai, kas norādīta
pieteikuma formā un/vai programmas vadlīnijās. Finansiāli tiks atbalstīti
tie projekti, kuriem būs augsts punktu skaits, un tik daudzi projekti, cik to
atļaus kopējais finansējums, kas atvēlēts noteiktajam projektu
konkursam.
Programmā „Eiropa pilsoņiem” izvērtēšanas process var ilgt 4 mēnešus
un projektu ieviešana var sākties 6–12 mēnešus pēc projektu
iesniegšanas termiņa. Šīs laika robežas var mainīties atkarībā no
programmas. Ja jūsu projekta pieteikuma izvērtēšanas procesā notiek
kavēšanās, EK pārcels jūsu apstiprinātā projekta sākuma datumu, lai būtu
droši, ka projekts tiks īstenots atbilstoši paredzētajam mēnešu skaitam.
EK informēs par projektu atlases rezultātiem, publicējot sarakstu ar
apstiprinātajiem un noraidītajiem projektiem un/vai nosūtīs vēstuli
projekta pieteicējiem ar projekta izvērtēšanā iegūto punktu skaitu.
Dažreiz tiks izveidots rezervistu saraksts. Gadījumā, ja jūsu projekts tiek
noraidīts, droši pajautājiet sīkāku informāciju par piešķirtajiem punktiem,
kas balstīti uz atlases kritērijiem. Tas jums palīdzēs uzzināt, kuras sadaļas
jūsu projektā ir jāuzlabo, kas var noderēt, ja plānojat iesniegt projektu ar
to pašu ideju atkārtoti uz nākamo projektu iesniegšanas termiņu. 3.
nodaļā ir aprakstīts par projekta īstenošanu gadījumā, ja jūsu projekts ir
apstiprināts.
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2.2. Detalizēts pieteikuma process
Jūsu idejas noformēšana pieteikuma formā
Pieteikums satur dažādas sadaļas, kas parasti seko viena otrai loģiskā
secībā: iesaistītās vai iesaistīto organizāciju apraksts un loma, projekta
idejas rašanās, mērķi, aktivitātes, metodoloģija, rezultāti un ietekme,
redzamība un rezultātu izplatīšana, novērtēšanas un turpinājuma
pasākumi, budžets.
Informācijas ievākšana no jums un jūsu partneriem (ja vajadzīgs) ir
svarīga, lai sniegtu vērtētājiem pilnīgu priekšstatu par jūsu pieredzi
attiecīgajā jomā un jūsu darbības kapacitāti. Svarīgi ir izcelt savas
prasmes un agrāko projektu un pasākumu, arī vietējā līmenī, īstenošanas
pieredzi, lai sniegtu priekšstatu, cik lielā mērā jūs būsiet spējīgi vadīt
projekta aktivitātes un jūsu partneri pildīt savus projektā uzrādītos
pienākumus. Kontaktējoties ar partneriem, atcerieties viņiem lūgt visu
nepieciešamo informāciju ar pietiekamu laika rezervi visu projekta
pieteikuma sadaļu aizpildīšanai, lai varētu iekļauties projekta pieteikuma
iesniegšanas termiņos. Gadījumā, ja no partneriem tiek prasīts oficiāls
paraksts uz dokumentiem, ņemiet vērā, ka arī tam ir nepieciešams laiks
un dažādām organizācijām tas var atšķirties, piemēram, valsts iestādēm
parasti nepieciešams ilgāks laiks iekšējām administratīvajām
procedūrām, lai varētu iegūt likumīgā pārstāvja parakstu.
Kā iepriekš minēts, ar projekta ideju vienmēr jāreaģē uz vienu vai
vairākām mērķa grupu vajadzībām un tam jābūt aprakstītam
pamatojumā, piemēram, dati, jauninājumi, politikas attīstība vai jūsu
agrākā darbība un sasniegtie rezultāti attiecīgajā jomā. Vajadzībai jābūt
jūsu projekta „ceļa zvaigznei” no tā sākuma līdz pat beigām.
Rakstot pieteikumu, paturiet prātā savstarpējās saistības nozīmi. Tas
nozīmē, ka jūsu mērķiem jābūt pilnīgi precīziem attiecībā pret
vajadzībām un mērķa grupām, kuras jums precīzi jādefinē. Šie mērķi tiks
sasniegti, veicot jūsu noteiktās aktivitātes, kuras var būt vietējas,
nacionālas un/vai starptautiskas. Mērķiem jābūt gan vispārīgiem (
galvenā joma, kurā jūs plānojat ieviest pārmaiņas), gan tiešiem
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(detalizēts apraksts konkrētos jautājumos). Tiem jābūt SMART:
Konkrētiem (Specific) - atbilstošiem konkrētām vajadzībām un mērķa
grupām; Izmērāmiem (Measurable) – izmantojot noteiktus indikatorus;
Sasniedzamiem (Achievable) – projekta dzīves laikā un izmantojot
izvēlētās aktivitātes; Reāliem (Realistic) – saistītiem ar pieejamiem
resursiem; Taustāmiem (Tangible) – kuru eksistenci var viegli pierādīt 37.

1. shēma: Saistība starp projekta pieteikuma sadaļām (pašu izstrādāts)

Metodoloģija ir jūsu projektu aktivitāšu izglītojošā filozofija, jo tā ir
precīzāka un uz kvalitāti orientēta, jo tā ir labāka. EK iedrošina un gaida,
lai tiktu izmantotas metodoloģijas, kas veicina mērķa grupu pilnīgu
līdzdalību un iekļaušanu aktivitātēs, to aktīvu piedalīšanos personiskajā
mācīšanās procesā vai savas situācijas risināšanā un mainīšanā.
Piemēram, neformālās izglītības aktivitātes 38 sekmē grupu aktīvu

37 Uz mērķiem attiecinātajam akronīmam SMART ir daudz dažādu interpretāciju atkarībā no autoriem,
lietotājiem vai konteksta. Lūdzu, apskatiet dažus piemērus: http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
38 DG EAC neformāla un ikdienas izglītība: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/informal_en.htm

33

iesaistīšanos projektā. Ar labu un piemērotu metodoloģiju jūsu
aktivitātes sasniegs gaidīto rezultātu.
Projekta rezultāti ir izaicinājumi, kurus jūs vēlaties sasniegt konkrētajā
situācijā. Runājot par rezultātiem, jūs atradīsiet dažādas definīcijas un
terminus par rezultātiem, iznākumiem un ietekmi 39, un tādēļ bieži vien
rodas pārpratumi 40. DG EAC glosārijā mēs varam atrast sarakstu ar
dažādiem rezultātiem vai projekta iznākumiem (rezultātiem), kas var būt
jūsu projektam:
 produkti vai taustāmi rezultāti, piemēram, ziņojumi, tiešsaistes
rīki, pasākumi, metodiskie materiāli. Piemērs: apmācību kurss
projektu vadībā.
 metodes: prasmes, jaunas metodoloģijas, ideju apmaiņa. Piemērs:
jaunas zināšanas par piedalīšanos Eiropas finansētajās
programmās.
 pieredzes: netaustāmā pieredze, kas ieguvuši dalībnieki. Piemērs:
iegūtā pieredze pilsētu sadraudzības tikšanās laikā.
 politikas atziņas: no dažādiem projektiem vai indivīdiem gūta
vispārēja pieredze un zināšanas, kas ir ļoti iedarbīgas un inovatīvas,
piemēram, politikas atziņas par to, kā risināt jauniešu bezdarba
problēmu, izmantojot mūžizglītību.
 Eiropas sadarbība: paaugstināta savstarpējā izpratne un
sadarbība starp Eiropas organizācijām. Piemēram: jauns vietējo
organizāciju, kuras vēlas uzsāk darbību Eiropas programmās un
sadarbībā, tīkls.
Domājiet par saviem projekta mērķiem un nosakiet projekta rezultātus.
Kad jūs tos izvirzāt, ņemiet vērā dažus pamatelementus: to ilgumu un to
precizitāti attiecībā pret jūsu vispārīgajiem un tiešajiem mērķiem un
39 DG EAC glosārijs par rezultātu izplatīšanu un izmantošanu:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.htm
40 EuropeAid glosārijs: atšķirības starp OECD un EK definīcijām:
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_en.htm
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iespēju tos izplatīt visā Eiropā. Pirmkārt, rezultātam jābūt pienācīgai
reakcijai uz jūsu projektā sākotnēji izteiktajām vajadzībām, tādēļ tam
efektīvi jāietekmē mērķa grupas (un, cik vien iespējams, galīgos
saņēmējus), sistēmas un/vai prakse. Pēc projekta jābūt paredzamai tiešai
īstermiņa ietekmei, tomēr mēs varam paredzēt arī ilgtermiņa ietekmi. Tā
var izpausties plašākā mērogā un ilgākā laika posmā t.s. „kaskādes efekta"
dēļ.
Kamēr rezultātus gaida projekta dzīves laikā, ietekme ietver tiešos un
netiešos rezultātus plašākā perspektīvā. Piemērs – atšķirība starp
rezultātu un ietekmi, kas varētu būt SOLE projektā:
 Rezultāti: apmācību kurss projekta vadībā (produkts), jaunas
zināšanas, kā pieteikties projekta finansējumam (metodes) un
dalībnieku iegūtā pieredze starpkultūru mācīšanās vidē (pieredze);
 Īstermiņa ietekme: šie dalībnieki iesniedz jaunus projektus par
ilgtspējīgu attīstību kādā no Eiropas finansētajām programmām,
izmantojot apmācību kursā iegūto partneru tīklu;
 Ilgtermiņa ietekme: jaunas ilgtspējīgas prakses, ko izveidojušas
jaunās, apmācību kursa dalībnieku radīto projektu mērķa grupas.
Cits svarīgs elements ir rādītāji, kurus jūs izmantosiet, lai izvērtētu un
parādītu jūsu sākotnējo mērķu ietekmi un sasniegumus. Visa veida
projektus jāizvērtē īstenošanas laikā un pēc to īstenošanas, lai analizētu
sasniegtos, kā arī uzlabotu turpmākos mērķus. Izvērtēšana ir arī labs
veids, kā noskaidrot vājās puses, kā arī, lai saņemtu sirsnīgu atbalstu tam,
ko esat labi padarījis.
Plānojot izvērtēšanu, vajadzētu apsvērt iekšējo (ko, piemēram, veic
partnerorganizācijas vai iesaistītie apmācītāji) un ārējo (ko, piemēram,
veic pasākuma dalībnieki vai nolīgts neatkarīgais vērtētājs) izvērtēšanu.
Iekšējai izvērtēšanai vajadzētu analizēt projekta īstenošanas kvalitāti un
to, vai tā mērķi tika sasniegti. Partneriem jānovērtē pašiem sava darbība
un rezultāti, kas sasniegti dažādos līmeņos. Dažreiz ārējā izvērtēšana tiek
prasīta no jūsu finansējuma devēja, un tajā pēc projekta ieviešanas jābūt
detalizēti atspoguļotiem rezultātiem, lai parādītu aktivitāšu ietekmi un
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partnerības kvalitāti. Izvērtēšanā, ko veic aktivitāšu dalībnieki, labā prakse
ir miksēt neformālās tehnikas 41 ar rakstītām anketām precīzāku atbilžu
saņemšanai.
Lai izvērtēšana būtu atbilstoša, projekta rakstīšanas fāzē nepieciešams
noteikt efektīvus rādītājus. Rādītājs ir „kvantitatīvs, kvalitatīvs faktors
vai mainīgais, kas nodrošina vienkāršus un drošus līdzekļus, lai
atspoguļotu ar iejaukšanos saistītās izmaiņas” 42. Tie ir objektīvi elementi,
kas var sniegt faktisku informāciju par noteiktām izmaiņām, ko mēs
vēlamies veikt konkrētā situācijā (atkal, saistībā ar sākotnējām
vajadzībām). Ja jūsu mērķis ir veicināt kādas skolas skolnieku izpratni par
Eiropu, kvantitatīvais rādītājs varētu būt to skolnieku skaits, kuri, pēc
jūsu aktivitātēm skolā, spēj nosaukt visas ES dalībvalstis. Rādītāji var būt
arī kvalitatīvi, pamatojoties uz cilvēku spriedumiem vai izpratni.
Piemēram, skolotāju izpratne par skolnieku zināšanām jautājumos par
Eiropu. Abos gadījumos sākotnējs situācijas vērtējums jums dos iespēju
salīdzināt situāciju pēc jūsu iejaukšanās 43.
Viens no veidiem, kā nodrošināt sava projekta ietekmi, ir rezultātu
izplatīšana un izmantošana 44. Lai to izdarītu, jums maksimāli
jānodrošina jūsu projekta redzamība pirms projekta, projekta laikā un
pēc tā realizēšanas. Tādā veidā, daudzi cilvēki zinās par jūsu aktivitātēm
un iegūs no to rezultātiem un ietekmes. Eiropas projektos nevajadzētu
palaist neizmantotu izplatīšanu un izmantošanu, jo jūs noteikti vēlaties,
lai tiem būtu plaša ietekme Eiropas līmenī. Tas ir ļoti noderīgi, jo var
iedvesmot līdzīgu projektu uzsākšanu un popularizēt jūsu organizāciju.
Ar šī „kaskādes efekta” palīdzību jūsu projekts var sākt jaunu dzīvi vai
palīdzēt uzsākt jaunas iniciatīvas. Sagatavojot pieteikumu, uzmetiet
41 Sīkāku informāciju par neformālo izglītību skatiet 4.3. nodaļā „Projekta izpildes gaitā”.
42 Church, C. un Rogers M. „Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict
Transformation Programs”, 4. nodaļa. 44. lpp.:
http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html
43 Sīkāku aprakstu par rādītāju veidiem iesakām izlasīt DG „Attīstība un sadarbība” (EuropeAid):
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_en.htm
44 DG EAC, „Mūsu programmu rezultātu izplatīšana un izmantošana”:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_en.htm
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komunikācijas plānu un pievērsiet uzmanību atšķirībai starp terminiem.
Redzamība tiek izmantota, lai citiem cilvēkiem un organizācijām darītu
zināmu par jūsu projektu, taču izplatīšana ir jebkura iniciatīva, kas
veikta, lai izplatītu projekta rezultātus. Rezultātus parasti izmanto
projekta mērķa grupas un citi interesenti pēc projekta noslēguma.
Iekļaujot dažāda veida redzamības, izplatīšanas un izmantošanas
paņēmienus, kas pielāgoti mērķa grupas vajadzībām, tiks nodrošināta
jūsu komunikācijas plāna izdošanās.
Ņemiet vērā, ka arī jūsu finansējuma sniedzējs izvirza savas prasības
attiecībā uz komunikācijas plānu. Runājot par programmu „Eiropa
pilsoņiem”, EK ir izstrādājusi ļoti skaidrus noteikumus par redzamību un
komunikāciju, izmantojot oficiālos logo un atsauces 45. Bez tam, lai
atbalstītu komunikāciju stratēģijas, DG EAC ir izveidojusi EVE platformu
izglītības, apmācību, kultūras, jaunatnes un pilsonības jomā īstenoto
projektu izplatīšanai un izmantošanai 46. 4. nodaļā jūs atradīsiet vairāk
informāciju par šo svarīgo aspektu Eiropas projektos.
Te mēs nonākam pie Eiropas projektu galvenās iezīmes: Eiropas mēroga
pievienotās vērtības, kas parāda, ko projekts iegūs no tā, ka to īstenos
Eiropas, nevis vietējā līmenī. Tas skaidri jāparāda, sniedzot datus vai
aprakstus par to, kā līdzīgas situācijas tiek risinātas katrā valstī un kā to
var atrisināt vai uzlabot, apvienojot dažādu Eiropas partneru zināšanas,
pieredzi un resursus. Piemēram, apmācību kursam par Eiropas projektu
vadību ir lielāka ietekme, ja dalībnieki ir no dažādām Eiropas valstīm ar
līdzīgu situāciju (zināšanu trūkumu) mācās kopā sarpkulturālā vidē. Šo
Eiropas dimensiju var uzskatāmi parādīt arī tad, ja rezultātiem ir
potenciāla ietekme Eiropas iedzīvotāju vidū (pateicoties „kaskādes
efektam”) un tie veicina Eiropas partnerības un sadarbības stiprināšanu.

45 http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
46 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm
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Budžeta noteikšana un finansējums
Kad visas projekta aktivitātes ir aprakstītas, jums jāsastāda budžets un
jāizrēķina, cik liels finansējums būs nepieciešams no EK. Budžetu
sastāda, ņemot vērā visas izmaksas atbilstoši aktivitātēm, kas paredzētas
projekta darbības laikā. Piešķirtā finansējuma pamatā ir
līdzfinansējuma princips, un tā ir budžeta summa, ko segs no Eiropas
finansējuma, vienmēr ievērojot noteikumos paredzēto maksimālo
summu. Šis princips nosaka, ka projekta īstenotājiem jānodrošina
projekta līdzfinansējums no citiem resursiem. Svarīgi ir izvairīties no
dubultā finansējuma 47. Jūs nedrīkstat saņemt divus dažādus Eiropas
finansējumus vienam un tam pašam projektam. Lai nosegtu budžeta
procentus vai daļu, ko nesedz dotācijas, jums jāizmanto pašu resursi 48
(vai citu projekta īstenotāju resursi) vai jāmeklē alternatīvs finansējums,
piemēram, aktivitāšu dalībnieki apmaksā daļu no savām ceļa izmaksām,
vai reģionālās institūcijas vai privātie fondi, kas var nodrošināt dotācijas
vietējām organizācijām un kas nav tieši saistīti ar Eiropas finansējumu.
Iesācējiem Eiropas projektos projekta izmaksu noteikšana var būt
izaicinājums, taču tādās Eiropas programmās kā „Eiropa pilsoņiem” ir
vienkāršas finansējuma aprēķināšanas metodes. EK ir noteikusi divas
dažādas aprēķināšanas sistēmas (ar dažiem izņēmumiem) 49:
 Vienotas likmes finansējums50: finansējums tiek aprēķināts pēc
noteiktas likmes, balstoties uz dalībnieku, komunikāciju rīku un
partneru skaitu. Šajā gadījumā jūsu finansējums būs atkarīgs no
šiem lielumiem.
 Uz budžetu balstīta sistēma: finansējums balstās uz budžetu,
ietverot visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanā.
47 Ar visiem programmas „Eiropa pilsoņiem” finanšu un līguma nosacījumiem varat iepazīties
Programmas rokasgrāmatas 29-34 lpp.
48 Lūdzu, ievērojiet, ka Eiropas finansētām programmām šādi ieguldījumi nav pieļaujami.
49 Piemēram, saskaņā ar programmas „Eiropa pilsoņiem”: 2.3. darbību organizācijas var izvēlēties starp
diviem finansējuma veidiem: vienotas likmes finansējumu vai uz budžetu balstītu finansējumu (skat.
Programmas rokasgrāmatas 48. lpp.).
50 Saskaņā ar programmu „Eiropa pilsoņiem” tas tiek izmantots 1.1.1. un 1.1.2., 2.3. un 4. darbībā.
Pārējās darbībās izmanto uz budžetu balstītu sistēmu.
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Ievērojiet, ka Eiropas finansējums nedrīkst pārsniegt noteikto
budžeta procenta likmi 51. Izveidotajam budžetam jābūt
sabalansētam: kopējiem izdevumiem jābūt tādiem pašiem kā
ienākumiem (ieskaitot ne tikai Eiropas, bet arī citus finansējumus).
Dažreiz vienības vai izdevumu kategorijas maksimālās izmaksas
nosaka EK 52. Ja jums nav pieredzes izmaksu aprēķināšanā, jūs varat
pārbaudīt, kādas ir reālās cenas projektā iekļautajām vienībām
vietā, kur tiks īstenotas projekta aktivitātes. Piemēram, ievāciet
informāciju no dažādām vietām par īres maksu telpām, kurās
plānota kāda no projekta tikšanās reizēm. Laba prakse ir
konsultēties ar vairāk pieredzējušiem partneriem, jo viņi var sniegt
jums padomu par plānoto aktivitāšu izmaksām.
Projekta konkursa vadlīnijās parasti ir aprakstīti attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu veidi 53. Piemēram, attiecināmās izmaksas
programmā „Eiropa pilsoņiem” ir personāla izmaksas, ceļojuma un
transporta izmaksas, dzīvošanas un ēdināšanas izmaksas, telpu īre,
aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana, pakalpojumi, finansiālie
un/vai audita pakalpojumi, kas saistīti ar projektu. Neattiecināmās
izmaksas ir, piemēram, aizdevuma vai parādu atdošana.

Projektu veidi
Daudzās programmās pastāv atšķirības starp dažādu veidu projektiem,
kuros var saņemt finansējumu. Atšķirības var būt pēc to veida, piemēram,
mobilitātes projekti vai projekti, kas atbalsta kādu konkrētu pasākumu
vai projekti, kuros ir dažāds iesaistīto organizāciju skaits un veids,
piemēram, finansējums vienam saņēmējam (tāds projektu veids kā
Grundtvig darbnīcas) vai ne mazāk kā diviem saņēmējiem. Pēdējais
51 Saskaņā ar programmu „Eiropa pilsoņiem” 1.2.1. darbību līdzfinansē 60% apmērā, bet 1.2.2. - 80%
apmērā.
52 Piemēram, LLP programma pieļauj maksimālās uzturēšanās dienas izmaksas un maksimālās
darbinieku dienas izmaksas, kas daudzkārt izmantotas atsaucei citās Eiropas programmās.
53 Vairāk par sava projekta finanšu atskaitēm skatiet 3.6. nodaļā „Atskaitīšanās”.
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variants ir dominējošais EK finansētajās programmās, jo tas ir viens no
veidiem, kas veicina Eiropas sadarbību un nodrošina Eiropas dimensiju.
Vadlīnijās jūs atradīsiet padomus un ieteikumus projektiem, kas iesaista
vairāk par vienu partneri, taču daudzas lietas ir viegli pielāgojamas,
runājot tikai par vienu organizāciju.

Atbilstības laikposms un aktivitāšu un projekta ilgums
Sagatavojot projekta pieteikumu, ir svarīgi ievērot atšķirību starp
aktivitāti un projektu. 54 Projekts sastāvēs no dažādām aktivitātēm, no
sagatavošanas līdz īstenošanai un turpinājuma pasākumiem. EK var
noteikt minimālo un/vai maksimālo aktivitāšu ilgumu (piemēram,
tikšanos ne garāku par 21 dienu) un/vai maksimālo mēnešu skaitu
projekta īstenošanai 55, kas nozīmē, ka daudzas aktivitātes var būt
paredzamas. Piemēram, tās var būt dažāda veida (seminārs, apmācību
kurss, tikšanās, sabiedrisks pasākums utt.), plānotas vienu reizi pāris
mēnešos un saistītas ar sagatavošanas un turpinājuma pasākumiem. Jūsu
partneriem jābūt iesaistītiem visās projekta fāzēs, piemēram, piedaloties
tikšanās reizēs vai veicot kādas no aktivitātēm vietējā līmenī.
Pārliecinieties, ka esiet parādījis atšķirību starp aktivitātēm, kas turpinās
pēc konkrēta pasākuma (piemēram, rezultātu publikācijas sagatavošana)
un aktivitātēm, kas tiek plānotas visa projekta turpinājumā (paredzētas
veikt pēc projekta darbības beigām).
Kad projekta pieteikuma formā jūs izvēlaties sava projekta datumus, esiet
piesardzīgi mēnešu aprēķināšanā, jo, neievērojot EK noteikto maksimāli
iespējamo projekta mēnešu ilgumu, jūsu projekts tiks atzīts par
neatbilstošu. Izvēlētajiem datumiem jāiekļaujas noteiktajā laika
periodā, kurā projektam jāsākas un/vai jābeidzas. Tām programmas
apakšprogrammām, kurām iesniegšanas termiņi ir vairākas reizes gadā,
noteiktais īstenošanas periods ir saistīts ar attiecīgo iesniegšanas
54 Skatiet glosārijā termina „darbība” lietojumu šajā rokasgrāmatā.
55 Programmā „Eiropa pilsoņiem” tas ir 21 dienas (vienai tikšanās reizei saskaņā ar 1.1.1. darbību) līdz 24
mēnešu robežās.
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termiņu. Programmā „Eiropa pilsoņiem” tas attiecas uz 1.1.1 un 1.1.2
apkašprogrammu, kurās projektu pieteikumus var iesniegt vairāk kā
vienu reizi gadā, un, atkarībā no tā, projekts jāsāk noteiktajā laikā pēc
projekta iesniegšanas 56.

Laba pieteikuma rādītāji
Svarīgi, lai jūsu pieteikumā no sākuma līdz beigām būtu skaidri
pamanāma vienojoša saikne. Šī vadošā tēma vai galvenais princips jūs
pavadīs visā pieteikuma rakstīšanas gaitā. Tā ir visa projektā izklāstītā
satura sākums un pamats. Šajā ziņā jums var palīdzēt vienu un to pašu
vārdu lietošana, lai apzīmētu vienas un tās pašas lietas, vai saskaņas
saglabāšana starp mērķiem, laika plānojumu, rezultātiem un iesaistītajām
mērķa grupām.
Vienkāršots piemērs saistībai starp visām šis daļām ir:









Vajadzība: Eiropas identitātes un apzināšanās trūkums starp
Eiropas skolu skolniekiem tāpēc, ka trūkst mācību stundas un
aktivitātes par Eiropu;
Mērķis: rosināt skolēnu izpratni par Eiropu un Eiropas identitāti,
izmantojot skolotājiem izstrādātos līdzekļus un metodes;
Aktivitātes un metodoloģija: apmācību kursu, metožu un līdzekļu
par Eiropu izveide skolotājiem darbam stundās ar skolniekiem.
Līdzekļi un metodes tiks izstrādāti, balstoties uz esošajām
skolnieku un skolotāju vajadzībām;
Rezultāti: metožu un līdzekļu kopums skolotājiem, apmācību kurss,
jaunas zināšanas, ko ieguvuši skolotāji par to, kā iekļaut tēmu par
Eiropu mācību stundās, skolnieku iegūtās zināšanas un izpratne
par Eiropu (sasniegtas sākotnējās vajadzības);
Ietekme: īstermiņa – pateicoties ar Eiropu saistītām aktivitātēm,
skolniekiem izveidosies izpratne par Eiropu un tās identitāti;
ilgtermiņa – pateicoties tam, ka tiks izplatīti un izmantoti līdzekļi,

56 Programmas „Eiropa pilsoņiem” vadlīniju 12. lpp.
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ko Eiropā izveidos citas skolas, pieaugs citu skolēnu identitātes
apzināšanās un izpratne.
Jūsu pieteikumam jābūt skaidram un konkrētam. Kopsavilkumam jābūt
skaidri uzrakstītam un galvenajām pieteikuma daļām jābūt tādām, kas
notur vērtētāju uzmanību. Neaizmirstiet, ka personai, kura lasīs jūsu
projektu, jāizlasa arī simts citus laikā, kad lasīs jūsu pieteikumu, kā arī viņš
vai viņa nebūs lasījuši jūsu pieteikumu agrāk. Vērtētājs neko nezina par
jūsu organizācijas darbību vai partneriem, tāpēc skaidri izklāstiet
informāciju tādā formā, ko ir viegli saprast. Izklāstiet savu skatījumu
skaidri un konkrēti un tikai ar nepieciešamākajiem vārdiem. Programmā
„Eiropa pilsoņiem” un citos EACEA programmas projektu pieteikumu
konkursu uzsaukumos zīmju ierobežojums pieteikuma formā palīdz (vai
piespiež!) jūs būt konkrētiem.
Turklāt jūsu idejai vajadzētu būt akurātai, inovatīvai un radošai, bet arī
reālai. Jo vairāk jūsu ideja atbilst pieteikumā izvirzītajiem kritērijiem,
attiecas uz svarīgas politikas attīstību un ietver inovatīvas pieejas vai
metodoloģijas, jo vairāk tas piesaistīs uzmanību un radīs lielākas iespējas
iegūt augstu punktu skaitu. Jums jābūt pārliecinošam un jādemonstrē, ka
jūsu projekts ir darboties spējīgs un efektīvs un ka jums un jūsu
partneriem ir kapacitāte īstenot projekta aktivitātes.

2.3. Partneru lomas un atbildība
Kā atrast starptautiskos partnerus?
Pirmais, ko vajadzētu darīt, ir vērsties pa sava, jau esošā sadarbības tīkla.
Pat tad, ja visi partneri ir no tās pašas valsts, no kuras esat jūs, varbūt daži
no viņiem pazīst organizācijas ārzemēs un var jūs savstarpēji iepazīstināt.
Mēs iesakām sazināties ar vietējo organizāciju un piedalīties kādā no
Eiropas apmācību kursiem vai studiju vizītēm – šī ir viena no labākajām
iespējām satikt organizācijas un cilvēkus, kas strādā jums radniecīgās
jomās. EACEA un nacionālās aģentūras bieži organizē kontaktveidošanas
seminārus vai infodienas. Abos pasākumos jūs varat satikt potenciālos
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partnerus. Attiecībā uz programmu „Eiropa pilsoņiem”, jūs varat
interesēties nacionālajā „Eiropa pilsoņiem” punktā par potenciālajām
organizācijām jūsu vai citās Eiropas valstīs.
Šodien internets piedāvā lieliskas iespējas satikt partnerus, kuriem ir ar
jums līdzīgas intereses un mērķi! Tādas interneta mājas lapas kā SALTO
vai Twinning.org 57 piedāvā sameklēt potenciālos partnerus, pateicoties
projektu partneru meklēšanas datubāzēm. Jūs varat ielūkoties arī
Facebook, Yahoo vai LinkedIn grupās, kuras dienu no dienas kļūst par
tīklošanās pamatinstrumentiem. Tematiskās grupas jums piedāvā
iespēju atrast līdzīgās jomās strādājošas organizācijas, bet ar konkrētām
Eiropas programmām saistītās grupas jums palīdzēs noteikt konkrētai
darbībai piemērotus partnerus. Šajās grupās jūs varat atrast arī iespējas
piedalīties kādā projektā. Ja jūs esat nepieredzējuši šajā jomā,
pievienošanās projektam kā partnerim piedāvā jums iespēju iegūt
pieredzi līdz jūs paši kļūsiet par projekta pieteikuma iesniedzējiem. Ir
daudz vietējo organizāciju, kas vēlas atrast tādus Eiropas partnerus kā
jūs!

Partneru atbilstība
Vispirms jāpārliecinās, vai jūsu partneri atbilst iecerētajai programmai.
Viņiem jābūt pietiekamām finanšu un darbības iespējām (cilvēku
resursiem), lai izpildītu savas finanšu un darbības saistības. Iesaistot
partneri ar ierobežotiem finanšu vai cilvēku resursiem, var rasties
problēmas vai pat iespējamība, ka plānotās aktivitātes vietējā un
starptautiskajā līmenī netiks veiktas atbilstoši iecerētajam. Partneriem
jābūt pieredzējušiem konkrētajā projekta tēmā un ar noteiktajām
projekta mērķa grupām. Būtu labi, ja jūsu nākamie partneri jau būtu
piedalījušies projektu īstenošanā Eiropā vai ārpus tās, tomēr tas nav pats
būtiskākais. EK bieži pārbauda partneru kapacitāti un pieredzi aplūkojot
57 http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/ vai
http://www.twinning.org/en/find_a_partner.html
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agrāk īstenoto projektu sarakstu, bet neuztraucieties, ja tas ir jūsu vai
jūsu partneru pirmais projekts. Dažas programmas, piemēram, „Eiropa
pilsoņiem”, „Jaunatne darbībā” un Mūžizglītības programma atbalsta
tādu partneru iekļaušanu, kuriem nav starptautiskas pieredzes,
izmantojot darbības, kuras var viegli vadīt, ja viņi pierāda savu pieredzi
attiecīgajā jomā.

Saglabājiet saikni ar projekta ieceri
Projekta plānošana nav viegla, bet piemērota partnera izvēle var palīdzēt
šajā darbā un sagatavot darbības lauku pareizai projekta īstenošanai.
Zināšanas par viņu vietējo situāciju, kultūras iezīmēm un pieejamajiem
resursiem palīdzēs jums būt reālistiskiem plānotajās aktivitātēs. Mēs jums
iesakām uzturēt ar partneriem pastāvīgu komunikāciju no paša projekta
sākuma, liekot viņiem justies pilntiesīgiem partneriem ar pilnu atbildību
par projekta gaitu. Labā prakse ir organizēt tikšanās interneta vidē vai
izsūtīt anketu ar jautājumiem, kas jums var būt nepieciešami projekta
pieteikuma sagatavošanā.
Ja jūsu partneriem ir tie paši mērķi, atlasītās mērķa grupas vajadzības un
pieredze attiecīgajā jomā, tad ir lielākas iespējas, ka jūsu projekts būs
veiksmīgs.

Esiet uzticams
Jums ir jāuzticas saviem partneriem. Lai izveidotu savstarpējo uzticību,
pārliecinieties, ka viņi ir pieejami un viegli sasniedzami (ātri atbild uz epastu, sniedz precīzas atbildes uz jūsu jautājumiem utt.) Centieties savā
partnerorganizācijā noteikt vispiemērotāko kontaktpersonu. Tas ir
vislabākais veids, lai izveidotu savstarpējo uzticēšanos un empātiju un
garantētu, ka darbs ir produktīvs un patīkams ikvienam.
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Uzņemieties vietēja līmeņa uzdevumus
Projekta sekmīgā īstenošanā izšķiroša nozīme ir partneru iesaistīšanai
vietējā līmenī. Lai arī jūsu projekts darbojas Eiropas un starptautiskā
līmenī, nebūtu lietderīgi, ja tam nebūtu ietekmes vietējā līmenī. Tādēļ
tiek stingri ieteikts, lai partneri veiktu šādus vietēja līmeņa uzdevumus.
Rakstot pieteikumu, padomājiet par visiem sagatavošanās pasākumiem,
kas jāveic jūsu partneru iesaistīšanai vietējā līmenī, piemēram, vietējo
dalībnieku (vai citu vietējo partnerorganizāciju) meklēšana dalībai
projektā, mērķa grupu un vajadzību ievērošana. Turklāt viņus vajadzēs
informēt par projektu, lai sekmētu tā izplatīšanu un redzamību.
Izmantojiet vietējos vai valsts resursus, piemēram, vietējo radio, ar ko viņi
sadarbojas, vai valsts līmeņa tīklu, lai runātu par jautājumu, kura
risināšanā viņi piedalās un kuru izmantojot, viņi var veicināt projekta
redzamību. Lai jūs un jūsu projekts gūtu panākumus, ir svarīgi, lai tā
rezultāti plaši izplatītos visā Eiropā. Laba komunikācijas plāna
izstrādāšana, iekļaujot pasākumus visās partneru valstīs un pilsētās,
noteikti paaugstinās jūsu projekta pieteikuma vērtību.
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3. Projekta vadības prasmes: projekta
īstenošana
Apsveicam! Jūsu projekts ir pastiprināts. Tagad ir pienācis laiks tā
īstenošanai. Šajā nodaļā mēs analizēsim galvenos soļus apstiprināta
projekta īstenošanas procesā.

3.1. Līgums ar EK
Visām EK mērķdotācijām tiek piemēroti ne tikai finanšu noteikumi, kas
izklāstīti 2.2. nodaļā, bet arī citi vispārējie noteikumi 58. Atkarībā no
programmas jūs saņemsiet piešķirtā finansējuma lēmumu vai piešķirtā
finansējuma līgumu. Piemēram, programmā „Eiropa pilsoņiem”, ja esat
organizācija, kas izveidota ES, jūs saņemsiet piešķirtā finansējuma
lēmumu (kas jums nav jāparaksta), bet, ja jūs esat no valsts, kas nav ES,
jūs parakstīsiet piešķirtā finansējuma līgumu, ko paraksta abas puses
pirms projekts ir sācies. Cits piemērs ir Mūžizglītības programma, kurā
finansējuma līgums var būt ar visiem saņēmējiem (līgumu paraksta visi
konsorcija dalībnieki, izmantojot, piemēram, pilnvarojuma vēstules) vai
vienu saņēmēju (tikai starp EK un vienu finansējuma saņēmēju).
Neatkarīgi no līguma formas tajā ietilps arī saņēmēju pienākumi (t.i.,
atskaitīšanās, skat. 3.6. nodaļu) un līgumā paredzētie datumi, proti,
datumi, kuros jums atbilstoši jāīsteno savs projekts. Kā minēts iepriekš, ja
radīsies aizkavēšanās saistībā ar piešķiršanas lēmumu, EK ņems vērā jūsu
pieteikuma veidlapā paredzētos mēnešus. Katrā gadījumā šie datumi
norādīs robežas starp aktivitātēm un tātad arī starp izdevumiem. Šo
robežu neievērošanas gadījumā izdevumus nebūs iespējams atmaksāt.
Lai veicinātu programmu īstenošanu, EK pirms īstenošanas sākuma
parasti piešķir priekšfinansējumu. Piemēram, 50% programmai „Eiropa
pilsoņiem” un 80% programmai „Jaunatne darbībā”. Komisijas līgumā no
58 EACEA finansējumu lēmumu vispārējie noteikumi:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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jums var pieprasīt finansiālas garantijas (no jums vai ārēja garantiju
sniedzēja), lai nodrošinātu projekta finansiālo dzīvotspēju. Pārliecinieties,
ka atbilstat prasībām iepriekšēja finansējuma saņemšanai un ka esat
iesniedzis visus vajadzīgos dokumentus (piemēram, jūsu organizācijas
bankas konta datus).

Līguma izmaiņas
Līgums nosaka ne tikai finanšu jautājumus, bet attiecas arī uz jūsu
iesniegto projekta pieteikumu, kas tika apstiprināts. Tādēļ, ja vien
plānotajās aktivitātēs jau nav pieprasīts veikt izmaiņas, aktivitāšu, laika
plānojuma, metodoloģiju, dalībnieku skaita u.c. ziņā jāievēro
apstiprinātais projekta pieteikums.
Pieprasījums par būtisku izmaiņu veikšanu savlaicīgi jāiesniedz EK, lai
amatpersonām būtu pietiekami daudz laika, lai pieņemtu lēmumu un
sniegtu jums atbildi. Līgumā tiek paredzēti īpaši noteikumi attiecībā uz
grozījumiem (pārmaiņām līgumā) un izmaiņām (neietekmējot
līgumu). Visbiežāk sastopamie gadījumi ir vajadzība izmainīt pasākuma
datumu vai pagarināt projekta darbības laiku (tas nozīmē veikt
grozījumus). Abos gadījumos, ja jums nav apstiprinājuma no EK, tiks
noraidītas uzsāktās aktivitātes vai uzrādītās izmaksas.

3.2. Partnerības līgums
Dalība EK projektos ietver dažas administratīvās un finansiālās atbildības,
kuras partneriem jāņem vērā, ievērojot noteikumus un obligātos
atskaitīšanās nosacījumus. Ja līguma veids neprasa parakstus no
partneriem, veids kā nodrošināt savstarpējo uzticēšanos ir parakstīt
divpusēju līgumu starp jums un katru no partneriem, nodrošinot, ka visi
partneri sapratīs savu lomu attiecībā pret noteiktajiem uzdevumiem,
pienākumiem un budžetu. Šajā līgumā EK nebūs trešā puse, tomēr tā
stingri iesaka slēgt šādus līgumus tajos projektos, kurus īsteno ar Eiropas
programmu finansējumu.
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Partnerības līguma paraksta pieprasīšana nav neuzticēšanās zīme, tas ir
tikai veids, kā nodrošināt labu projekta īstenošanu, formulējot katras
iesaistītās puses lomu un atbildības, kā arī šis līgums ir instruments, kas
atļaus jums paredzēt negaidītu notikumus un zināt, ko darīt, ja kas tāds
notiek.

Formāts un saturs
Ja EK šāda līguma slēgšanu neuzliek jums par pienākumu, tad tā arī
nebūs paredzējusi noteiktu līguma formātu. Ja šis ir jūsu gadījums, jūs
varat izveidot dokumentu, kurā izklāstiet partneru lomu, pienākumus un
tiesības. Piemēram, tajā var iekļaut veicamo aktivitāšu sarakstu
(pasākumu sagatavošana, dalībnieku atlase, redzamības un izvērtēšana
u.c.), atskaitīšanās pienākumus un finanšu aspektus: kuras izmaksas tiks
atlīdzinātas pēc kuru dokumentu uzrādīšanas.
Šim līgumam nevajadzētu būt pārāk garam (2 vai 3 lapas), tomēr tajā
skaidri jāizklāsta vispārējs projekta saturs, it īpaši attiecībā uz finanšu
jautājumiem. Lai abām pusēm garantētu līguma izpildi, tas jāsagatavo
divos eksemplāros un to jāparaksta abu projektā pārstāvēto organizāciju
likumīgiem pārstāvjiem.

3.3. Īstenošana
Ja jūsu projekta pieteikums ir apstiprināts, tad īstenošana ir brīdis, ka jūsu
projekts tiek realizēts, sekojot dažādiem soļiem, ko jūs esat iecerējuši.

Izveidojiet laika grafiku un precizējiet datumus
Visiem projekta posmiem jāizveido sīki izstrādāts laika grafiks, kas ir
pieņemams jums un jūsu partneriem. Pārliecinieties, lai to ievērotu jūsu
partneri, bet, pirmkārt, jau jūs pats! Laika grafika izveidošana vajadzīga,
lai nodrošinātu jūsu mērķu sekmīgu sasniegšanu. Tādēļ laika grafiks
jāveido atbilstoši mērķiem, ko jūs gribat sasniegt ar sava projekta
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palīdzību. Pievērsiet uzmanību vietējam kontekstam, partneru
pieejamībai, ārējiem pasākumiem vietējā un Eiropas līmenī (piem.,
svētkiem, vēlēšanām u.c.). Jums jābūt ļoti precīzam, nosakot datumus
katrai aktivitātei, jo to panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, vai tiks reāli
saplānots katram uzdevumam paredzētais laiks. Atcerieties, ka par
jebkurām būtiskām izmaiņām iepriekš jāsaņem atļauja no EK.

Sadaliet atbildību par projekta izpildi, maksimāli izmantojot
dalībnieku prasmes
Šeit noder tie paši ieteikumi, kas tika pieminēti, aprakstot pieteikuma
iesniegšanas laika posmu: lai jūsu projekts tiktu precīzi īstenots, jūsu
partneriem jāuzņemas saistības realizēt jūsu ideju un aktivitātes, jābūt
atbildīgiem un jāuzņemas atbildība vietējā un starptautiskā līmenī. Tas
bieži vien rada daudz problēmu un jautājumu, kas var attiekties gan uz
loģistiku, gan saturu, gan likumdošanu, tomēr tas var palīdzēt projekta
laikā apgūt daudz dažādu prasmju, kas palīdz sasniegt vienu no Eiropas
sadarbības mērķiem: mācīšanās no citām Eiropas dzīves realitātēm un šo
zināšanu savstarpēja apmaiņa.
Reizēm jūs varētu vēlēties, lai jūsu partneri vairāk iesaistītos projekta
īstenošanā. Daži ieteikumi:
 Runājiet ar viņiem un izrādiet interesi par viņiem: jo vairāk jūs
sazināsities par dažādām aktivitātēm, jo partneri jutīsies svarīgāki
(un viņi tādi ir!) un vairāk vēlēsies iesaistīties. Pat, ja viņi par dažām
aktivitātēm nav atbildīgi, būtu labi viņus informēt par to norisi.
Rezultātā viņi jutīsies piederīgi projektam un tā rezultātiem.
Mūsdienās ļoti izplatīts saziņas nodrošināšanas veids, kas neprasa
finanšu ieguldījumus, ir Skype zvani un apspriedes 59.
 Izrādiet cieņu un interesi: informējiet par notiekošo savlaicīgi,
parādot saviem partneriem, cik svarīga ir viņu dalība projektā.

59 Ja esat jauns Skype lietotājs, jums var palīdzēt vietne https://support.skype.com/en/user-guides
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Novērtējiet ar jūsu projekta tēmām un uzdevumiem saistītās
partneru prasmes un zināšanas pat tad, ja pieteikuma iesniegšanas
posmā jūs par tām nezinājāt. Piemēram, ja partneris ir parādījis, ka
ir ļoti prasmīgs kampaņas veidošanā, izmantojot sociālos tīklus,
lūdziet viņu palīdzību projekta Facebook lapas izveidē.


Atbalstiet viņus, ja rodas grūtības: partneriem var rasties
problēmas, organizējot dalībniekus savām aktivitātēm, veicot
uzdevumus atbilstoši plānotajam laika grafikam… Viņiem noteikti
palīdzēs, ja sekosiet viņu darbam, brīdināsiet par gaidāmajām
problēmām un sniegsiet padomus, kā tās pārvarēt.

Saskaņotas partnerības nozīme
Vienotas komandas gara radīšana un saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga, lai
jūsu partneri visā projekta laikā iesaistītos un justos motivēti. Izmantojot
partnerību, jūs maksimāli apgūsiet prasmes un nodosiet tālāk zināšanas.
Projekta izpilde nav tikai koordinatora atbildība vien, tomēr taisnība ir arī
tas, ka nepieciešama stingra vadība. Veicot aktivitātes, partneriem
vajadzēs kādu noteiktu atskaites punktu, un ja tāds nebūs, radušās
problēmas var ietekmēt viņu motivāciju. Vietēja līmeņa uzdevumu
veikšana ir vienīgi viņu atbildība, tomēr atcerieties, ka jūsu izvirzīto
mērķu sasniegšana ir atkarīga no visu dalībnieku aktīvas sadarbības. Tā
kā jūsu projekts atbilst Eiropas vajadzībām un tajā tiek ievēroti Eiropas
mērķi, ir svarīgi, lai Eiropas dimensija tiek sasniegta ar aktīvu jūsu
partneru līdzdalību. Turklāt tas ir lielisks veids, kā sagatavot labu un
efektīvu rezultātu izplatīšanu. Paaugstinot projekta efektivitāti plašā
starptautiskā līmenī, jūs acīmredzami palielināt projekta ietekmi, un no tā
gūst labumu vairāk cilvēku.

Iesaistiet vietējo sabiedrību
Ļoti ieteicams, lai katras aktivitātes īstenošanas brīdī tiek ņemts vērā, ka
tā būs maksimāli iedarbīga tikai tad, ja tajā ne tikai būs iesaistītas
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noteiktās mērķa grupas, bet par to zinās arī plašāka publika un tā
potenciāli varēs gūt labumu no dalības šajā pasākumā. Piemēram, ja jūs
organizējat starptautisku semināru, kurā paredzētas tādas aktivitātes kā
apspriedes, starpkultūru vakari vai galīgo rezultātu prezentācija, varētu
organizēt to pieejamību vietējai sabiedrībai. Labāka vietējās dzīves
iepazīšana noteikti bagātinās visas dalībnieku grupas pieredzi, turklāt tas
veicinās Eiropas izpratni un ārēju dalībnieku piedalīšanos.
Vietējo sabiedrību ir viegli piesaistīt, iesaistot partneru vietēja līmeņa
tīklu: noteikti, ka katrs no viņiem spēj sazināties ar kādu sabiedrības daļu,
kas neietilpst jūsu parastajās mērķa grupās. Turklāt pasākumu
atzīmēšana kopā ar vietējiem partneriem iepazīstinās ar Eiropas
sadarbības iespējām arvien jaunas organizācijas, tādējādi palielinot
projekta ietekmes prognozes.

3.4. Komunikācijas stratēģija
Kā nodrošināt labu un efektīvu komunikāciju?
Pirmkārt, jādomā par savām publicitātes un izplatīšanas aktivitātēm
mērķa grupās. Atbilstoši tām jūs izvēlēsieties dažādus līdzekļus un
instrumentus (vizuālu atbalstu, internetu, sadarbību ar medijiem u.c.), kas
ļaus sasniegt jūsu uzstādītos dažādos mērķus: piemēram, informēt par
pasākumu vietējo sabiedrību vai sazināties ar ieinteresētajām personām
valstī, lai plaši izplatītu kādu publikāciju.
Vienmēr atcerieties, ka vispirms jācenšas tikt pamanītiem! Tas nozīmē:
maksimāli palielināt projekta ietekmi, piesaistīt cilvēku interesi un
panākt, lai viņi vēlētos uzzināt to, ko jūs viņiem sakāt.
Galvenie elementi
Ar komunikācijas palīdzību vēstījums, ar kuru jūs vēlaties dalīties, tiek
nogādāts dažādiem cilvēkiem un organizācijām. Lai arī kādā veidā jūs
izvēlētos to atbalstīt, paturiet prātā četrus galvenos vārdus, kas palīdzēs
īstenot jūsu komunikācijas stratēģiju.
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Tai jābūt: vienkāršai, lai to varētu viegli un ātri saprast; skaidrai, lai
cilvēki uzreiz saprastu visu informāciju, radošai, mērķa sasniegšanai
izmantojot inovatīvus veidus vai formātu, un piesaistošai, lai cilvēki
justos ieinteresēti, pārsteigti un vēlētos uzzināt vairāk!
Vizuālā identitāte
Pat tad, ja jūsu vadītais projekts budžeta vai ilguma ziņā ir neliels, jums
jāsaprot, ka vizuālā identitāte ļaus citiem to vieglāk atpazīt. To var
nosaukt arī par korporatīvo identitāti, proti, radīt „zīmolu”, kas unikāli
identificējas ar jūsu projektu. Ārpus šī vizuālās identitātes 60 saskaņoti tiks
izveidoti visi redzamie elementi un instrumenti: logo, interneta vietne,
plakāti, veidlapas, aploksnes u.c. Vizuālā identitāte ir būtiska, jo tā saistās
ar projekta vēsturi, nosaukumu vai citu būtisku elementu, kas jums
varētu šķist interesants, lai to lietotu šī zīmola izveidei. Pielietojiet savu
iztēli un esiet radoši! 61

Redzamība
Reizēm rakstzīmju ierobežojuma dēļ pieteikuma veidlapā netiek pilnībā
formulēti redzamības pasākumi. Tādējādi sava projekta īstenošanas brīdī
jūs varat izvēlēties daudz palīglīdzekļus un instrumentus, lai informētu
citus par sava projekta eksistenci (informatīvus materiālus, brošūras,
plakātus uz ielām, interneta vietni un sociālos tīklus, blogus, e-pasta
adresātu sarakstus un RSS, reklāmas plašsaziņas līdzekļos...).
Visos šajos gadījumos jūsu mērķis ir:
o piesaistīt uzmanību (lai cilvēki vēlētos uzzināt vairāk),
o sniegt būtisku un vispārēju informāciju (kas, kad, kur, kurš...),
o informēt par interneta saitēm un veidot kontaktus.

60 Jums būtu noderīgi uzzināt par EK jauno vizuālo identitāti:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
61 Vajadzīga iedvesma? Apmeklējiet šo blogu: http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identityconstruction-guides
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Sadarbība ar medijiem
Preses relīze ir dokuments, kurā aprakstīts konkrētais pasākums vai
aktivitāte, kam jūs vēlaties piešķirt plašāku skanējumu. Ja vizuālā
komunikācija maksā naudu, tad sadarbība ar medijiem prasa laiku un
enerģiju. Tomēr tā var būt ārkārtīgi iedarbīga, it īpaši, ja jūs sadarbojieties
ar plašsaziņas līdzekļiem vai medijiem, kuriem ir plaša auditorija.
Jūsu mērķis ir panākt, lai jūs žurnālistam kļūtu svarīgs: lai viņš justos tā, ka
viņam IR par jums jārunā!
Daži padomi:
o

Iekrītiet žurnālistiem prātā!

Viņiem trūkst laika, tādēļ jūs atvieglojat viņiem darbu. Bieži vien viņi
vienkārši iekopēs jūsu iesniegto tekstu... Viņiem trūkst sīkākas
informācijas par jūsu projektu un, protams, viņi nevar zināt visu, jo raksta
par tik daudzām un dažādām tēmām: rakstiet tā, lai to varētu saprast
cilvēks no malas.
Turklāt viņiem jārēķinās ar redakcionāliem ierobežojumiem: ja jūs
piedāvājat „konkrētu saturu”, pārliecinieties, lai tas atbilstu izdevuma
redakcijas politikai. Ja tas tā nav, vienkārši pielāgojiet veidu, kādā jūs
aprakstāt savu pasākumu/iniciatīvu.
o

Neļaujiet aizmirst par sevi!

Viņi varētu aizmirst par jums: atgādiniet viņiem par savu eksistenci,
nosūtot e-pastus, un, kas ir vēl labāk, piezvaniet, ja jums izdevies iegūt
viņu tālruņu numurus.
Vēl viens iedarbīgs veids, kā sekmīgi sadarboties ar medijiem, būs jūsu
aktivitāte personiskajos tīklos un – nebaidieties no šī vārda - nekaunība...
Kā uzrakstīt labu preses relīzi
Preses relīze ir dokuments uz vienas lapas, kurā jūs pastāstiet būtiskus
faktus par savu pasākumu vai iniciatīvu. Tajā ietilpst trīs vai četras
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rindkopas ar vispārēju informāciju, vienu vai diviem faktiem, un tajā
varētu būt arī norādītas dažas interneta saites. Esiet precīzs un noteikts,
pasakiet daudz ar dažiem vārdiem un vienkāršos teikumos.
Neaizmirstiet kā kontaktpersonu norādīt tikai vienu cilvēku, un, ja
iespējams, izveidojiet patīkamu noformējumu. Jūs varat nosūtīt preses
relīzi savai mediju kontaktpersonai vienu vai divas nedēļas pirms
notikuma datuma, un dažas dienas pirms tā nosūtīt vēlreiz.
Kā izveidot labu informatīvo materiālu kopumu
Tas ir sīkāk izstrādāts dokuments par jūsu pasākumu vai projektu. Jūs
droši varat sniegt plašāku informāciju ikvienam, kurš vēlas uzzināt vairāk
par jūsu projekta kontekstu, programmas detaļām, iznākumu un
rezultātiem, nākotnes izredzēm u.c. Tas var ietvert It 10-15 lapas,
izņēmuma gadījumā arī vairāk. Beigās pievienojiet lapu ar saziņas
iespējām (vienmēr norādiet tikai vienu kontaktpersonu),un katrā lapā
sniedziet zemsvītras piezīmes ar vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi.

Izplatīšana un izmantošana
Šim procesam projekta pieteikumā jābūt plašāk izklāstītam nekā
atpazīstamības pasākumiem, jo tas ir galvenais elements sākotnējo
mērķu sasniegšanā. Bez izplatīšanas mēs nevaram panākt, ka plašāka
auditorija uzzinās par rezultātiem un nākotnē spēs tos izmantot. EK to
uzskata par ļoti svarīgu aspektu, jo tas ir vislabākais veids, lai nodrošinātu,
ka pat tad, ja finansējumu tieši saņem neliela iedzīvotāju daļa, iegūtais
labums potenciāli var skart ikvienu jebkurā Eiropas vietā.
Jums vajadzētu domāt ne tikai par sava projekta mērķa grupām, bet arī
par konkrētām darbībām, kas ieinteresētās puses var pietuvināt jūsu
sasniegtajiem rezultātiem un ieinteresēt, lai lietotu tos arī nākotnē.
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Šeit izskaidrots ES piecu posmu modelis 62, kuru mēs uzskatām par
būtisku izplatīšanas un izmantošanas darbību plānošanā:
 izplatīšanas un izmantošanas skaidrs pamatojums un mērķi;
 izstrādātā stratēģija, lai noteiktu, kurus rezultātus jāizplata un
kurām auditorijām, kā arī attiecīga programmu un iniciatīvu
izstrāde;
 dažādu ieinteresēto pušu organizatorisko pieeju noteikšana un
atbildību un resursu sadalīšana;
 stratēģijas īstenošana, nosakot un apkopojot rezultātus un uzsākot
izplatīšanas un izmantošanas pasākumus;
 pasākuma iedarbības uzraudzība un novērtēšana.
Izplatīšanai var izmantot dažādus instrumentus atkarībā no mērķa
grupām un pieejamajiem resursiem, piemēram, iespiestas publikācijas,
audiovizuāli instrumenti, tiešsaistes brošūras u.c. Izplatīšanas pasākumus
var organizēt dažādos veidos: ieinteresēto pušu apspriedes, adresātu
saraksti, projekta tīmekļa vietnes izmantošana, tematiskas grupas
internetā u.c.

3.5. Finanšu pārvaldība
Finanšu pārvaldība ir projekta saskaņošanas galvenais elements. Tā kā
šajā rokasgrāmatā mēs galvenokārt apskatām projektu pieteikumus, kas
atbilst EACEA, mēs ļoti iesakām izmantot 2012. gadā publicēto finanšu
informācijas kopumu 63. Šajās vadlīnijās jūs atradīsiet pilnīgas praktiskas
norādes par uzskaiti, ar naudu un bankām saistīto jautājumu
pārzināšanu, dokumentu izveidošanu, sistematizāciju un uzskaiti,
izmaiņām finansējuma līgumā, bezpeļņas, algu sarakstu un laika
pārvaldību, ceļa un uzturēšanās izdevumiem, pārbaudes un audita
apmeklējumiem.

62 Izplatīšanas un izmantošanas process:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm
63 EACEA finanšu informācijas kopums: http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf
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Kurš ir atbildīgs?
Pirmkārt, finanšu pārvaldība ir tās organizācijas atbildība, kurai ir līgums
ar EK. Ja jūs esat finansējuma saņēmējs, pastāv prasība, lai jūsu finanšu
uzskaites saglabāšana jums dod iespēju pierādīt, kā jūsu projekta
darbības gaitā tiek tērēts ES budžets.
Tomēr arī pārējiem partneriem jāuzņemas atbildība, jo bieži vien arī
viņiem ir budžets, ko tērēt savās aktivitātēs. Skaidru finanšu pārvaldības
noteikumu izveidošana un visa konsorcija atbalstīšana atvieglos
ziņošanas posmu.
Saskaņā ar EK Finanšu regulu viens no galvenajiem jēdzieniem ir pareiza
finanšu pārvaldība 64. Tas nozīmē, ka labuma saņēmējiem ir pienākums
tērēt ES budžeta līdzekļus saskaņā ar ekonomijas, efektivitātes un
lietderīguma principiem. Mēģināsim katru no šiem punktiem pamatot
ar dažiem piemēriem:
 efektivitāte: ir saistīta ar vislabāko attiecību starp izlietotajiem
resursiem un sasniegtajiem rezultātiem. Piemēram, vai plānotais
paredzēto publikāciju skaits ir vajadzīgs, lai nodrošinātu iedarbību,
un vai to samazināšana varētu ietekmēt projekta iznākumu?


ekonomija: izmaksas jānosaka savlaicīgi, ievērojot pienācīgu
daudzumu un kvalitāti un izvēloties vislabāko cenu. Piemēram, vai
publikācijas drukāšanai iespējams izvēlēties alternatīvu drukāšanas
uzņēmumu, kas piedāvā vislabāko cenu?



lietderīgums: sasniegt konkrētos nospraustos mērķus un iegūt
paredzētos rezultātus. Piemēram, vai publikācijas drukāšana ir
labākais mērķa sasniegšanas veids, vai arī pietiktu tikai ar
tiešsaistes versiju?

64 Pareizas finanšu pārvaldības pamatā ir EK Finanšu regula. Ar šeit pārstāstīto aprakstu varat iepazīties
LLP programmas 2013. gada vadlīniju 1. daļas 42. lpp.: http://ec.europa.eu/education/llp/officialdocuments-on-the-llp_en.htm
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Ļoti svarīgas lietas
Minētajā finanšu informācijas kopumā ir iekļauts garš saraksts ar
padomiem, kurus mēs stingri iesakām ievērot. Šeit uzskaitītas
vissvarīgākās lietas, kas jums jāpatur prātā, lai nodrošinātu pareizu
finanšu pārvaldību:
 identificējami un pārbaudāmi izdevumi: neatkarīgi no jūsu
finansējuma aprēķinu sistēmas jums jānodrošina, lai visus
izdevumus, par kuriem tiek ziņots saskaņā ar projektu, varētu viegli
saistīt ar projekta darbībām (iesaistītie cilvēkresursi, materiāli, ceļa
izdevumi u.c.) un, galvenais, lai tie būtu pārbaudāmi. Tādēļ noteikti
saglabājiet visus pierādījumus par jebkādiem izdevumiem, jo tos
varētu pieprasīt pārbaudes laikā līdz pat piecu gadu ilgā laika
posmā pēc projekta beigām;
 atbilstoši datumi un izlietojums: jau iepriekš tika minēts, cik svarīga
ir ES finansējuma izlietošana projektam atbilstošajos datumos.
Rezultātā, regulāri pārskatot projekta izdevumus un garantējot, ka
maksājumi tiek paveikti līdz projekta pēdējai dienai, tiks
nodrošināts, ka esat izlietojuši jūsu rīcībā esošos budžeta līdzekļus
atbilstoši paredzētājām darbībām. Tomēr izlietojiet naudu saskaņā
ar plānoto budžetu: EK nekādā gadījumā nepieņems apstiprinātā
budžeta un finansējuma palielināšanos.
 darbs ar dažādām valūtām: ja jums nākas konvertēt vienu valūtu
citā, jāievēro daži pamatnoteikumi: jebkurā gadījumā, veicot
konversiju, jums jāpiemēro EK valūtas maiņas kurss 65. Tomēr
paturiet prātā, ka jums jāpiemēro viena konkrētā, līgumā norādītā
mēneša kurss (piemēram, mēnesis, kurā saņemts iepriekšējs
finansējums vai vidusposma maksājums).

65http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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3.6. Atskaitīšanās
Izveidojiet starptautisku atskaitīšanās sistēmu
Atskaitīties nozīmē sniegt informāciju un uzskatāmi parādīt, kā tiek
īstenotas darbības un tiek pārvaldīti izdevumi. Svarīgi, lai tiktu izveidots
iekšējs veids, kā veikt atskaitīšanos par aktivitātēm un finanšu līdzekļiem
jūsu organizācijā un kā to veikt jūsu partneriem. Tas nodrošinās, ka varat
kontrolēt visus projekta posmus dažādās vietās un, pirmkārt, tā ir
darbība, kas kā daļa no līgumā pieņemtajām saistībām jāveic pirms
atskaitīšanās EK.
Izveidojot partnerattiecības, pārliecinieties, ka visiem ir pietiekami cilvēku
un finanšu resursi, lai varētu izpildīt šos uzdevumus, piemēram, nosūtīt
darba laika uzskaites tabulas (dokuments, kas pierāda projektu
darbinieku nostrādāto stundu skaitu) vai aizpildīt parakstu lapas,
organizējot vietēja mēroga pasākumus. Kā jau minēts iepriekš, skaidrs
atskaitīšanās pienākumu izklāsts partnerības līgumā var palīdzēt
partneriem izpildīt savus pienākumus.

Rakstisks pārskats
Kā jau tika norādīts, viens no galvenajiem līgumā ar EK minētajiem
pienākumiem ir tehniskā un finanšu pārskata sagatavošana. Tāpat kā
attiecībā uz pieteikuma veidlapām, svarīgi lietot pareizu dokumentu,
kura izmantošanu norādījusi EK, tādēļ pārliecinieties, ka lietojat sava
līguma slēgšanas gadam atbilstošus dokumentus. Ja neesat par to
pārliecināti, apskatiet sava projekta lēmuma pieņemšanas vai līguma
numuru: tajā norādītais gads ir noteicošais.
Tehniskajā pārskatā tiks aprakstītas reālās darbības, kas īstenotas visā
projekta laikā. Jums uzskatāmi jāparāda, ka ir sasniegti darbības mērķi,
tādēļ jums būtu noderīgi parādīt sava projekta vērtējuma rezultātus.
Parasti ir svarīgi, lai šajā pārskatā tiktu aprakstītas visas izmaiņas, kas
varētu notikt projekta darbības laikā, kā arī radušās grūtības, kas varētu
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nākotnē palīdzēt EK amatpersonām atbalstīt mūsu finansējumu
saņēmējus vai izmainīt programmu noteikumus.

Finanšu pārskats
Atskaite par finansēm ir ļoti svarīga jūsu projekta noslēguma daļa. Jums
jāsadarbojas ar saviem partneriem, lai savāktu visus izdevumu
pierādīšanai vajadzīgos dokumentus.
Pieslēdzoties finansējuma aprēķināšanas sistēmai, jūs atradīsiet dažādus
izdevumu pārskatu sniegšanas veidus:
 Vienotas likmes sistēma: saskaņā ar šo sistēmu ir ļoti viegli
strādāt, jo jums kopā ar rakstisko gala pārskatu tikai uzskatāmi
jāparāda dalībnieku, instrumentu un partneru faktiskais skaits.
 Uz budžetu pamatota sistēma: gala pārskatā norādītajām
izmaksām jābūt pienācīgi pamatotām pat tad, ja pārskata
iesniegšanas laikā parasti netiek pieprasīts pierādīt izdevumus, jo
tās varētu padziļināti vērtēt EK vai auditori. Tādēļ jums jābūt
pārliecinātiem, ka jums ir visi pierādījumi par veidlapā norādītajiem
izmaksu izdevumiem. Jānodrošina cieša saskaņa starp pārskatā
minētajām izmaksām un rakstiskajā atskaitē aprakstītajām
darbībām.
Saskaņā ar finanšu pārskatu apstiprinājuma gadījumā jūs saņemsiet
finansējuma galīgo maksājumu. Ja mainīgo skaits ir zemāks nekā sākumā
paredzētais (vienotas likmes gadījumā) vai jūs neesat iztērējis visus
paredzētos budžeta līdzekļus (uz budžetu pamatotas sistēmas gadījumā),
galīgais no EK saņemtais maksājums tiks attiecīgi samazināts. Pēdējā
gadījumā, lūdzu, ievērojiet, ka tiks ņemta vērā apstiprinātā
līdzfinansējuma procentuālā attiecība, tādēļ jūs saņemsit līgumā noteikto
procentuālo daļu no reālajām galīgajām izmaksām.
Visbeidzot, neaizmirstiet pievienot pielikumus ar visiem obligātajiem
dokumentiem, kas dažādās programmās var būt atšķirīgi, piemēram,
pasākuma dalībnieku sarakstu, iekāpšanas kartes, informācijas
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izplatīšanas līdzekļus u.c. Lai nebūtu negaidītu pārsteigumu, pārbaudiet
pārskata dokumentus pirms projekta sākuma. Piemēram, jums varētu
būt nepieciešams izmantot īpašu lapu ar pasākumā piedalījušos
dalībnieku parakstiem.
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4. Zināšanu minimums tiem, kuriem nav
starptautiskas pieredzes
4.1. Starptautiskas un ar kultūru saistītas problēmas
Darbs starptautiskā līmenī ir ļoti aizraujošs, tomēr dažreiz, ja neesat pie tā
pieradis, tas var būt arī destabilizējošs. Šeit ir apkopoti daži padomi, kas
varētu jums palīdzēt.

Apzinieties kultūras un valodu daudzveidību
Tas ir pašsaprotami, tomēr jāatzīmē fakts, ka starp jūsu pašu un jūsu
partneru valsti varētu būt daudz atšķirību. Apzinieties to un nekad
nevērtējiet nevienu un neko tikai no sava skatapunkta: tas varētu būt
pats sliktākais. Kultūras atšķirības varētu novērot izpratnē par laika
pārvaldību un termiņiem vai arī ar estētisko izpratni saistītiem
lēmumiem, kas attiecas uz vizuālo identitāti.
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Valoda ir vēl viens kultūras atšķirību aspekts: pārliecinieties, ka izvēlaties
valodu, kurā visi runā un ko visi saprot. Ja paredzētas darbības, kurās
iesaistītie dalībnieki neprot galveno saziņas valodu, nodrošiniet, lai šie
cilvēki saņemtu atbalstu no tulkiem vai saviem biedriem, kuri runā tajā
pašā valodā.

Esiet iecietīgi un atvērti pret citām kultūrām
Atcerieties, ka lielu daļu no jūsu pārliecības veido prāta konstrukcijas,
kuru pamatā ir jūsu kultūra... Izdzēsiet savus stereotipus, it īpaši tos, kas
jūs norobežos no citām valstīm vai kultūrām. Gluži pretēji, vienmēr
mēģiniet rast skaidrojumu tam, ko nesaprotat, nevis izsakiet savā kultūrā
pamatotus spriedumus. Tas nozīmē: nekad neuzskatiet, ka vien lieta ir
pareiza un cita nepareiza.

Savstarpēji iepazīstiet starpkultūru vidi un vietējo situāciju
Neaizmirstiet, ka jums arī jūsu partneriem nebūs gatavas visas atbildes
par starpkultūru jautājumiem un viņi šajā jomā var justies nedroši...
Savstarpēji iepazīstiet šo kultūras daudzveidību un bagātību, pārrunājot
un izskaidrojot savu kultūru, paražas, identitāti u.c. Ja jūs spersiet pirmo
soli šajā jautājumā, starptautiskā saprašanās kļūs daudz vieglāka.
Ļoti ieteicami, lai neteiktu obligāti, ir stāstīt par situāciju savā valstī. Pirms
sākt domāt par projektu, kam, protams, būs vietēja ietekme, ļoti svarīga ir
vietējā konteksta izpratne sociālos, ekonomiskos, demogrāfiskos vai
politiskos jautājumos. Turklāt tas bagātinās visu jūsu partneru
skatapunktu un iepazīstinās pārējos ar jūsu vietējo situāciju, tādējādi
sniedzot ieguldījumu Eiropas veidošanā.
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4.2. Pirms projekta izpildes
Ieteikumi, lai nodrošinātu, ka jūsu partneri ir uzticami
Mēs jau redzējām, kas būs jādara jūsu partneriem un par ko viņiem būs
jārūpējas. Lai vēlreiz pārbaudītu, vai varat uz viņiem paļauties, varat arī
izpētīt tīmeklī, ar kādiem projektiem viņi līdz šim ir strādājuši, kas ir viņu
finansētāji, un pajautāt citiem partneriem, ko viņi varētu zināt par viņu
profesionalitāti.

Kur vērsties, ja vajadzīga palīdzība
Sastopoties ar problēmu, kuru nevarat atrisināt, nekrītiet panikā! Katrai
problēmai ir risinājums, garlaicīgākais darbs ir to sameklēt.
Vispirms meklējiet atbildes uz saviem jautājumiem tīmeklī. Piemēram,
daudzās Eiropas programmās ir iekļautas biežāk uzdoto jautājumu
sadaļas, ieteikumi 66 u.c., kas varētu sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem.
Viens no partnerības veidošanas ceļiem varētu būt dalīšanās savās
šaubās ar partneriem, kuri, iespējams, ir vairāk pieredzējuši un var jums
palīdzēt.
Visbeidzot, nebaidieties sazināties ar finansējošo organizāciju vai atbalsta
struktūrām, piemēram, EACEA vai ECP: visuzticamākā ir no sākotnējiem
avotiem saņemtā informācija.

Komunikācijas metodes regulāru kontaktu uzturēšanai
Laba starptautiskā komunikācija ir projekta panākumu atslēga. Vispirms
izveidojiet efektīvu un noteiktu komunikācijas līdzekli (e-pastu, Skype,
tālruni...), kas dažādos projekta posmos nemainīsies. Saglabājiet ar
saviem partneriem regulārus kontaktus, vienmēr interesējieties, cik labi
viņiem veicas ar jūsu lūgto uzdevumu izpildi u.c.

66 Programmas „Eiropa pilsoņiem” biežāk uzdotos jautājumus un ieteikumus varat atrast šeit:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php un
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php#mascot_modal
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Dažreiz komunikācija ar partneriem nebūs tik oficiāla, jo jūs viņus labi
pazīsit, būsit vienā vecumā u.c. Tomēr varētu būt arī tādi partneri, kuri ar
jums uzturēs oficiālas attiecības. Esiet gudri un saprātīgi!

4.3. Projekta izpildes gaitā
Projekta tikšanās pasākumu plānošana
Jūs varētu satikt savus partnerus arī pirms projekta, tomēr jūs viņus
noteikti satiksiet projekta izpildes laikā. Tādēļ jau iepriekš izveidojiet
piemērotu tikšanās pasākumu kalendāru, lai ikviens varētu tajās
piedalīties. Organizācijām gada laikā varētu nākties vadīt vairākas
darbības un projektus, tādēļ, lai visas darbības tiktu izpildītas, jāievēro
projekta tikšanās pasākumu laika grafiks.
Tikšanās veidi dažādās programmās var atšķirties. Ilgtermiņā projektos
un projektos ar lielākiem budžeta līdzekļiem būtiska ir ievirzes tikšanās
(pirmā tikšanās, ar kuru projekts tiek uzsākts un kurā partneri pirmo reizi
sapulcējas). Mazos projektos var pietikt ar vienu tikšanos, kuru vai
izveidot apmācību kursa, mācību brauciena, semināra, konferences u.c.
veidā.
Daudzos projektos labāk dažādas tikšanās organizēt dažādās valstīs.
Piemēram, jūs varat katrai plānotajai tikšanās reizei izvēlēties citu valsti.

Iepazīstiniet visus savā organizācijā ar Eiropas darbu
Uzsākot Eiropas vai starptautiskus projektus, jums par to jāpastāsta
birojā, lai ikviens par to uzzinātu un ar to iepazītos. Tādējādi jūsu kolēģus
būs vieglāk iesaistīt pašreizējos vai turpmākos Eiropas projektos.
Jums jāizskaidro, kādēļ Eiropas projekti ir svarīgi jūsu organizācijai, un
jābūt pārliecinošam. Pastāstiet, kā projekti atbilst jūsu organizācijas
vispārējiem mērķiem, arī tad, ja tie galvenokārt ir vietēja rakstura, un
izklāstiet visus labumus, ko varētu iegūt Eiropas programmas rezultātā.
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Rīkojiet visus vai daļu tikšanās pasākumu savā birojā
Pirmkārt, tā jūs iepazīstināsiet starptautiskos partnerus ar savu vietējo
darbu, un, otrkārt, tā būs iespēja iesaistīt savus kolēģus Eiropas
aktivitātēs, satiekot jūsu starptautiskos partnerus. Ieguldījums Eiropas
apziņas veidošanā jūsu paša birojā!

Izmantojiet neformālo izglītību
Daudzos Eiropas darba tikšanās pasākumos katru reizi, kad notiek grupu
darbs, tiek lietotas neformālas mācību metodes. Neformālās mācības ir
vairākuma Eiropas līmenī strādājošu organizāciju pamats: tā ir pārliecība,
ka mācības un izglītība ir iespējama ne tikai skolā vai universitātē, un tā
iespējama visos dzīves posmos. Mācīšanās un izglītība ir mūžīgs process,
kas jāveicina dažādos veidos, tostarp ar neformālām metodēm. Tām ir trīs
galvenās priekšrocības: jūs varat mācīties vai strādāt, izmantojot
interesantas vai patīkamas darbības, tās ir jaunas un ikvienam pievilcīgas,
ar tām iegaumēšana un zināšanu apguve ir dabiskāka un tādējādi
efektīvāka.
Piemēram, ievirzes tikšanās reizē var iekļaut tādas darbības kā „ledus
laušanas” pasākumi (pirmās darbības, lai cilvēki justos pārliecinātāki un
iepazītu viens otru), komandu veidošanas spēles (veicina uzticēšanās un
pozitīvas sadarbošanās attieksmes veidošanu komandā), aktivizētājus
(grupas pamodināšanai!) u.c. Ja jūs neesat ar tiem pazīstams, ideju
gūšanai aplūkojiet mūsu ieteiktās lapas 67: Padoms: šīs metodes var
noderēt arī tiem, kuri vairs nav jaunieši, tādēļ nebaidieties izmēģināt!

67 http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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Pielikums:
izmantošana

Tīklošanùs

un

IKT

IKT rīku lietošana mūsdienās ir plaši atzīta un izmantota. Tie ir vairākuma
iedzīvotāju dzīves daļa un ir plaši izplatīti profesionālajā pasaulē. Tomēr
vienmēr jāseko šo rīku attīstībai un jābūt informētam par jaunāko šajā
jomā. Tas ir svarīgi divu galveno iemeslu dēļ:
1. bieži vien IKT ietver mums nezināmas iespējas, kas mūsu darbā var
būt ļoti noderīgas;
2. IKT katru dienu mainās un tiek atjaunotas, tādēļ, lai gūtu no tām
maksimālu labumu, ir ļoti svarīgi iegūt par tām ļoti precīzas
zināšanas.

I. Vienojieties par IKT lietošanu partnerattiecībās
Par kādu lietošanu?
Mūsdienās projektu pieteikumu iesniegšanas procesi un projektu vadība
nav iedomājama bez IKT lietošanas: projektu plānošana un koncepciju
izstrāde, saziņa ar partneriem, pieteikumu rakstīšana un prezentēšana,
projektu īstenošana, vērtēšana u.c. Kā redzēsim vēlāk, tās būs
nepieciešamas arī saziņas vajadzībām.
Iegūstiet laiku un efektivitāti
Nav vajadzības pieminēt, cik daudz laika un enerģijas varam iegūt,
lietojot IKT rīkus. IKT vienkāršo procesus un darbības, samazina fiziskus
attālumus un paplašina sadarbības projektu īstenošanas iespējas.
Padomājiet par aptaujas anketas izplatīšanu plašā skolotāju kopienā
dažādās Eiropas valstīs: papīra kopiju izplatīšana un savākšana varētu būt
grūta un patērēt daudz laika, bet tādi rīki kā Google veidlapas 68 dod
iespēju nosūtīt tiešsaistes aptaujas anketu visiem skolotājiem, kurus
68 Jūs varat izveidot teksta redaktorus, aptauju anketas, elektroniskās tabulas, prezentācijas un
zīmējumus, kas pēc tam ir savienojami ar galvenajām biroja iespēju paketēm: https://drive.google.com
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vēlaties aptvert, viņiem tikai vajadzīga interneta piekļuve (un nevis
Google konts). Tā pati tehnoloģija ļauj vienlaicīgi no dažādiem pie
interneta pieslēgtiem datoriem strādāt pie atsevišķa dokumenta satura
izveides.
Varbūt daži no jūsu turpmākajiem partneriem vēl nav pazīstami ar šiem
rīkiem. Tādēļ ir svarīgi noteikt jūsu partneru zināšanu līmeni un, ja
vajadzīgs, vienoties par darba metodēm, pamatojoties uz IKT. Ievirzes
tikšanās var būt labs brīdis, lai dalītos ar zināšanām un apmācītu
līdzbiedrus partnerībai visvairāk nepieciešamo rīku lietošanā.

Esiet informēti par IKT rīku attīstību
Bezpeļņas jomā IKT rīki ir ārkārtīgi svarīgi vairāku būtisku iemeslu dēļ.
Dažādu iemeslu dēļ bezpeļņas organizācijām bieži vien ātri jāaptver liels
cilvēku skaits, tādēļ IKT šajā ziņā ir noderīgas. Ātra, tīmeklī veikta izpēte
jums parādīs, kā tās lieto lielākās organizācijas un kādu labumu tās tādēļ
iegūst.
Tomēr tas nav tikai privātu organizāciju jautājums: sabiedriskas iestādes
arvien vairāk apzinās, ka IKT lietošana ir veids, kā informēt pilsoņus un
saņemt atsauksmes par savu politiku. Padomājiet kaut vai tikai par
vietējām pašvaldībām un politiķiem, kas lieto Twitter, lai paziņotu par
pasākumiem vai projektu uzsākšanu.
Kā minēts iepriekš, katru dienu tiek izstrādāts kāds jauns uz IKT balstīts
rīks vai jauns veids to lietošanai. Ja būsiet par to informēts, tas palīdzēs
jums šos rīkus vislabāk izmantot!

II. Kurus rīkus?
Vairākums no tiem ir plaši izplatīti un lielākā daļa no mums tos labi pazīst:
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Lietojiet e-pastu, lai sazinātos un regulāri saņemtu informāciju. Jūs
varat sūtīt e-pastus arī ar tādām programmatūrām kā Eudora,
Thunderbird, Microsoft Office Outlook 69...
Meklējiet vajadzīgo informāciju internetā, izmantojot dažādas
meklētājprogrammas, piemēram, Google vai Bing. Lai veiktu
precīzāku meklēšanu, lietojiet “”, +, - rīkus. Meklējiet īpašu saturu
(attēlus, video, ziņas), izmantojot meklētājprogrammas.
Sociālā tīkla Facebook lietošana darbā nav atļauta, vai nav tiesa?
Sabiedriskās un privātās organizācijās tā lietošana ļoti bieži ir
ierobežota. Tomēr tas ir ārkārtīgi noderīgs izplatīšanai un
tīklošanai... Tas attiecas arī uz tūlītēju īsziņu nosūtīšanas
pakalpojumiem.
Cloud: šī sistēma dod iespēju tīmeklī izmantot dažādus datošanas
resursus (piemēram, jūsu mājas datoru, viedtālruni un profesionālu
klēpjdatoru), ko parasti izmanto resursu uzglabāšanai un
koplietošanai. Dropbox ir ļoti noderīgs rīks, kas dod iespēju
augšupielādēt saturu no attāla servera (līdz 8Go bez maksas) un
koplietot dokumentu mapes ar citiem lietotājiem (izmēģiniet arī:
Sugarsync, Ubuntu One un jau pieminēto Google Drive).
Skype: kā jau minēts, šo tūlītēju ziņu nosūtīšanas un bezmaksas
zvanu pakalpojumu var izmantot pastāvīgas komunikācijas
uzturēšanai ar partneriem un kolēģiem.

III. Sociālie tīkli
Sociālie tīkli ir SOLE projekta centrālā daļa, jo mēs gatavojamies izmantot
priekšrocības, ko sniedz tās ietekme un inovatīvais raksturs. Bieži mēdz
teikt, ka sociālie tīkli ir bezmaksas veids, kā lieliski sazināties. Protams, šie
rīki ir pieejami bez maksas, tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka tie ir pilnībā

69 Daži e-pastu lasītāji ir bezmaksas un/vai brīvi pieejami; apskatiet šo sarakstu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients
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brīvi no jebkādiem izdevumiem. Lai tos maksimāli izmantotu, tiem
jāvelta pietiekami daudz laika un enerģijas.
Pastāv dažādi tiešsaistes resursi saziņai ārpus organizācijas (tīmekļa
vietnes, blogi, informatīvas vēstules, e-pastu sūtīšana...). Mēs šeit
neapskatīsim tos sīkāk (skat. 3.4. nodaļu „Komunikācijas stratēģija”), bet
koncentrēsimies uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālajiem tīkliem.
Sociālais tīkls pamatā ir tiešsaistes rīks, tāda kā tīmekļa vietne, kurā jūs
varat pievienot dažādu saturu: tekstu, statusa atjaunošanu (dažus vārdus
par to, ko darāt, domājat, ar ko vēlaties dalīties...), attēlus, video, saites uz
citām lapām u.c. Tas viss kopā veidos jūsu „profilu”. Atšķirība no parastas
tīmekļa vietnes ir tā, ka lasītāji var to vienkārši apskatīt, bet var arī „sekot”,
un viņiem paziņos katru reizi, kad tajā tiks veiktas izmaiņas. Viņi kļūs
„lietotāji” vai „sekotāji” un vienmēr, kad viņi pievienosies, viņus informēs
par jūsu pēdējām veiktajām izmaiņām vai pašreizējiem jaunumiem.

Kāpēc un kā lietot sociālos tīklus
Sociālo tīklu iespējas
Privātajā dzīvē jūs varat brīvi izvēlēties, vai tos lietot, vai arī nē. Bet
sabiedriskajā dzīvē sociālie tīkli ir neizbēgama parādība. Jaunums
attiecībā uz citiem tiešsaistes saziņas veidiem ir tāds, ka ziņojumi un
informācija tiek GAN sniegta, GAN saņemta, esot nepārtrauktā,
interaktīvā turp-atpakaļ kustībā.
Lietojot sociālos tīklus, ir iespējams piekļūt cilvēkiem un tos savienot ļoti
ātrā un reizēm arī neformālā veidā. Sociālie tīkli sniedz iespēju piekļūt
atsevišķām auditorijām, kurām nebūtu iespējams piekļūt, lietojot
tradicionālos tiešsaistes rīkus. Daudzi no tiem ir bez maksas, tūlītēji, ātri
un piedāvā milzīgas savstarpējas reaģēšanas iespējas.
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Fakti un skaitļi
2012. gadā Facebook aktīvo lietotāju skaits mēnesī sasniedza gandrīz 850
miljonus, no kuriem 27,5% bija no Eiropas 70. Sūtījumi dienā saņēma 2,7
miljardus atsauksmes „patīk”. Katru dienu no Twitter tika nosūtīti 175
miljoni tvītu, bet Google +1 poga dienā tika nospiesta 5 miljardus reižu 71.
Un šie skaitļi ar katru dienu pieaug.
Kā iegūt maksimālu labumu no sociālajiem tīkliem
Sākot lietot sociālos tīklus, pirmais solis ir novērtēt savu klātbūtni
tiešsaistē. Meklējot Google, Twitter vai Facebook jūs varat uzzināt, cik bieži
un kādā kontekstā parādās jūsu organizācijas nosaukums. Tas jums
palīdzēs precīzāk noformulēt savu tiešsaistes un sociālo mediju
stratēģiju. Tomēr esiet uzmanīgi! Uzņēmumi lieto sīkdatnes, lai pielāgotu
rezultātus jūsu izvēlei un acīmredzamām vēlmēm 72, tādēļ, iespējams,
dažādos jūsu biroja datoros rezultāti mainīsies.
Pēc tam izvēlieties jūs paredzētajam mērķim vispiemērotāko sociālo
tīklu. Protams, no dažiem nav iespējams izvairīties, tomēr īpašos
gadījumos efektīvāki varētu izrādīties citi, mazāki sociālie tīkli.
Izveidojot savu profila lapu, neaizmirstiet, ka no tās cilvēki gūs pirmo
iespaidu par jūsu organizāciju... Izveidojiet to iespējami patīkamu un
jauku vizuālā un rakstiskā satura ziņā. Ja iespējams, pārtulkojiet galveno
saturu vismaz vienā citā valodā, galvenokārt izvēloties angļu vai franču
valodu.
Kad esat to paveikuši, atcerieties, ka lietas pašas no sevis nenotiek.
Veltiet laiku saviem sociālajiem tīkliem, esat aktīvi to dalībnieki, sūtiet
saturu un komentējiet/ atbildiet uz jūsu sekotāju un fanu sūtījumiem un
ziņojumiem. Tas ir vislabākais veids, kā uzturēt savas kopienas aktivitāti.

70 http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
71 http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html
72 http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
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Visbeidzot, centieties, lai jūsu organizācija nesaskartos ar juridiska
rakstura problēmām. Dažkārt tīmekļa vietnēm ir neskaidra politika, un
sociālos tīklus bieži kritizē par viņu privātās dzīves politiku, neregulāru
sadarbību ar valdībām, cenzēšanu u.c.

Pastāvošie sociālie tīkli
Svarīgākie no tiem
Facebook: pirmais lielākais sociālais tīkls. Sniedz iespēju koplietot tekstu
un multimediju saturu, statusa atjaunošanu, ziņas par jums, jūsu
organizāciju un projektu(-iem). Jūs varat izveidot savas organizācijas
profilu, lai parunātu par saviem pēdējiem jaunumiem, kuriem sekos
„draugi” (Facebook lapa). Visdrīzāk, tas ātri izplatīsies (tas ir, tam būs ļoti
augsta koplietošanas un izplatīšanās spēja), jo cilvēkiem tādēļ nav jākļūst
par draugiem, pietiek ar to, ka viņiem lapa „patiks”. Tomēr izveidojiet arī
grupas lapu, jo tā būs vieta, kurā jūsu kopiena sanāks vienkopus, lai
dalītos ar dažādām tēmām un tās pārrunātu. Projekta beigās Facebook
grupas ļoti bieži lieto, lai dalībniekiem dotu iespēju uzturēt kontaktus un
īstenotu turpmākas darbības.
Lietojot Facebook, jums uzmanīgi jāizturas pret privātās dzīves politiku.
Rūpīgi izlasiet un izpētiet un informāciju par privātumu un atbilstoši
izmainiet sava konta iestatījumus saskaņā ar savām vajadzībām un
lietošanas veidu. Ievērojiet, ka Facebook apgalvo, ka tam pieder viss viņu
serveros augšupielādētais saturs, kas ir neizbēgama lieta, par ko jāzina,
saskaroties ar autortiesību un intelektuālā īpašuma jautājumiem.
Twitter: koplieto saturu, izmantojot „tūlītēju ziņojumapmaiņu”, tas ir,
jebkuru tekstu, kas nav garāks 140 rakstzīmēm. Tas ir ļoti noderīgs īsai un
iespaidīgai informācijai (atļautas arī saites uz citām lapām). Jums var būt
sekotāji un jūs varat sekot saviem iecienītākajiem cilvēkiem un
organizācijām (nosaukumiem, pirms kuriem ir simbols @), bet jūs varat
lietot arī hashtags (atslēgvārdus, pirms kuriem ir simbols #), lai ieviestu
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jaunu tēmu un uzzinātu, ko par to saka citi lietotāji (piem.,
#Europeanproject). 73
Linked In: tas ir profesionāls tīkls personām, kuras vēlas popularizēt
savas prasmes un profesionālās spējas, kā arī organizācijām, kuras vēlas
izveidot jaunus kontaktus vai pieņemt darbā jaunus darbiniekus,
izmantojot profilu un grupu lapas (tieši tāpat kā Facebook). Tāpat kā
daudzus citus tīmeklī strādājošus resursus, arī Linked In tā lietotāji ir
pārveidojuši un izveidojuši atbilstoši savām vajadzībām. Nozīmīgs tīkls, ja
meklējat partnerus un/vai projektus.
Google+: augošs sociālais tīkls, kura mērķis ir būt „tuvāk reālajai dzīvei”.
Tas piedāvā daudz dažādu funkciju. Piemēram, Google+ lietotājam dod
iespēju noteikt dažādus „draudzības” līmeņus vai lokus, lai izvēlētos,
kādu saturu un ar ko koplietot.
Citi būtiski sociālie tīkli:
Daži no šiem tīkliem vairāk izplatīti ASV, tomēr jums vajadzētu par tiem
visiem zināt vēl pirms to vilnis sasniegs Eiropu.
Wiser: globālais ciemats koplietošanai un līdzīgu uzskatu veidošanai
cilvēkiem, kuri tic taisnīgākai un ilgtspējīgākai pasaulei.
Socialbusinessworld: sociālais tīkls tiem, kurus interesē sociālā
uzņēmējdarbība un kas dod iespēju apmainīties ar projektiem, idejām
un pieredzi, atrast svarīgus kontaktus u.c.
Pinterest: ļoti estētisks un uz dizainu orientēts rīks attēlu un satura
koplietošanai.
Foursquare: informē jūsu sekotājus par to, kur šobrīd atrodaties.
FlickR: izmantojot jūsu profilu, iespējams koplietot augstas izšķirtspējas
attēlus, saistīts ar Yahoo (līdzīgs Picasa, kas tāpat ir saistīts ar Google
kontu).

73 Lai uzzinātu vairāk par Twitter lietošanu, apmeklējiet https://support.twitter.com/
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Expeert: iespējams stāstīt par savu kompetenci konkrētās jomās un
sazināties ar cilvēkiem, kuriem ir tādas pašas prasmes vai zināšanas kā
jums (pieejams tikai franču valodā).
Ning: iespējams izveidot pašam savu sociālo tīklu.

IV. Esiet vienmēr informēts!
Sociālie tīkli nav vienīgais informācijas saņemšanas un koplietošanas
veids. Turpmāk minētie rīki nav gluži sociālo tīklu vietnes, bet tās jums
dod iespēju koplietot un izplatīt jūsu projektam vai organizācijai svarīgu
informāciju, kā arī vienmēr būt informētam par tīmeklī notiekošo!
Wikipedia: tās pamatā ir wiki tehnoloģija, un tā ir galvenā tiešsaistes
enciklopēdija pasaulē, kuru radījuši (un kontrolē) lietotāji. Vai jūsu
organizācijai jau ir šķirklis enciklopēdijā Wikipedia?
YouTube: iespējams viegli izveidot savu profilu un koplietot tikai
videomateriālu saturu. Tikai viens fakts: katru dienu Youtube tiek skatīti
vairāk par četriem miljoniem videomateriālu... (skat. arī: Dailymotion).
Vimeo: otra slavenākā tīmekļa vietne pēc Youtube, kurā iespējams
koplietot videomateriālus. Videomateriālu kategorijās ietilpst aktīvs
dzīvesveids un bezpeļņas aktivitātes, māksla u.c.
TumblR: tā ir bezmaksas blogu uzturētāja platforma, kur visvienkāršākajā
veidā iespējams koplietot tiešsaistes saturu. Jūs varat izveidot blogu par
savu projektu un koplietot to ar visu pasauli.
Slideshare: iespējams koplietot un izplatīt slaidus un prezentācijas.
Digg: dod lietotājiem iespēju balsot par nozīmīgām lapām vai saturu.
Del.icio.us, vai Reddit: iespējams koplietot, izveidot grāmatzīmes un
saglabāt saišu kopas un citu saturu.
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meme
Interneta meme ir internetā ātri izplatījies kultūras simbols vai sociāla
ideja. Tas, piemēram, var būt attēls, ko interneta lietotāji pārraidīs,
koplietos un plaši izplatīs galvenokārt sociālajos tīklos, bet ne tikai tur.
Vairākums no memes ir humoristiski un izsmej kādu šobrīd aktuālu faktu.
Parasti tas ir jēgpilns attēls ar smieklīgu parakstu uz tā 74. Lai arī,
74 Piemēram: http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme un http://www.quickmeme.com/MittRomney/?upcoming
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iespējams, tas nav pats gudrākais saturs tīmeklī, tas izraisa interesi, jo it
jautrs, piesaista uzmanību, to atceras un ļoti īsā laikā tas spēj sasniegt
tūkstošiem cilvēku. Pēdējā laikā bezpeļņas organizācijas sāk saprast tā
lielo spēku un ir sākušas to izmantot. Atcerieties, ka uz meme labāk
neveidot pārāk nepārprotamu reklāmu, citādi tas interneta vidē netiks
koplietots.
Veiksmīgs meme 75 ir gudrs, radošs, piesaista uzmanību un izraisa ziņkāri.
Vienīgā atšķirība starp parastiem meme un tādiem, kuri paredzēti
ziņojuma sniegšanai, ir tā, ka, lai atklātu aktuālu augstas kvalitātes saturu
vai ziņojumu, ar pēdējo cenšas izraisīt spēcīgu skatītāja reakciju. 76
meme var būt sākuma punkts sekmīgai informatīvai kampaņai par jūsu
projektu vai jūsu ideju.

75 http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi vai
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/
76 http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/
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Secinājumi
Iegūstiet pats un dalieties ar citiem!
Mēs, protams, ceram, ka šī nelielā rokasgrāmata jums palīdzēs realizēt
jūsu iecerētos projektus, un mēs arī ceram, ka tā kaut kādā veidā veicinās
starptautisko sadarbību. Mēs visvairāk vēlētos, ka tā būtu tikai pamats
jūsu turpmākajam starptautiskajam darbam un jūs formulētu paši savu
projektu ieceres un īstenošanas ceļu.
Tā kā vissvarīgākā lieta ir saistīta ar tīklošanos un dalīšanos ar zināšanām,
lūdzu, droši dalieties ar tās saturu, cik vien plaši iespējams! Paldies!

Sniedziet mums atsauksmes!
Lūdzu, informējiet mūs par jūsu turpmākā projekta īstenošanu neatkarīgi
no tā, vai tas ietilpst programmā „Eiropa pilsoņiem”, vai nē! Mēs arī būsim
ļoti pagodināti, ja jūs mums pastāstītu, kas jums patika un kas nepatika,
un kā to būtu iespējams uzlabot.
Sūtiet e-pastu
Anželai Martinesai (Angela Martinez): angela.martinez@cesie.org
vai apmeklējiet vietni www.project-sole.eu
Aizpildiet pastāvīgo izpētes veidlapu:
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LMOiszm36DfrGQA/viewform
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Tīmekļa vietņu saraksts
Eiropas projektu rakstīšana un pārvaldība
EACEA „Palīdzība jūsu projekta izveidē”:
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochu
re_110426_en.pdf
Sadraudzības pilsētas – Eiropas Pašvaldību un reģionu padome:
www.twinning.org/
ES tīmekļa vietne:
http://europa.eu/
EK tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/
EACEA tīmekļa vietne:
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
DG EAC tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
DG attīstības un sadarbības tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/europeaid/
Organizāciju ar kopīgu pamatu meklēšana:
http://www.sfcg.org/
SALTO - jaunatnei:
www.salto-youth.net
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Informācija, izplatīšana, IKT un sociālie tīkli
EVE platforma – DG EAC:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
Abduzeedo - dizains, iedvesma un konsultācijas:
http://abduzeedo.com/
Sociālo mediju mārketings un blogošana:
www.jeffbullas.com
Huffington Post laikraksts tiešsaistē:
www.huffingtonpost.com
Skype:
www.skype.com
Dropbox:
www.dropbox.com
Ubuntu One:
https://one.ubuntu.com/
Sugarsync:
https://www.sugarsync.com/
Google Drive:
https://drive.google.com
Thunderbird:
https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/
Microsoft Office Outlook:
www.outlook.com
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Facebook:
www.facebook.com
Twitter:
www.twitter.com
Linked In:
www.linkedin.com
Google +:
https://plus.google.com/
Dailymotion:
www.dailymotion.com
Wikipedia:
www.wikipedia.org
Vimeo:
http://vimeo.com/
Wiser:
http://en.wiser.org/
Social Business World:
http://www.socialbusinessworld.org/
Digg:
http://digg.com/
Ning:
http://www.ning.com/
Tumblr:
http://www.tumblr.com/
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Slideshare:
http://www.slideshare.net/
Del.icio.us:
https://delicious.com/
Reddit:
http://reddit.com/
Pinterest:
http://pinterest.com/
Foursquare:
www.foursquare.com
Flickr:
http://www.flickr.com/
Google Picasa:
https://picasaweb.google.com/
Expeert:
http://expeert.com
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Glosārijs
Darbība: šim vārdam ir dažādas definīcijas, bet šajā rokasgrāmatā to
galvenokārt lieto, lai formulētu atsevišķus intervenču veidus atbilstoši
Eiropas programmai (piemēram, programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.
darbību) un arī kā projekta sinonīmu, tādēļ var teikt, ka tas ir projekta
pieteikumā ietverto aktivitāšu kopums, kas paredzēts, lai panāktu
atbilstību konkursa nosacījumiem.
Aktivitātes: ikviena konkrēta jūsu projekta darbība, kas paredzēta
noteikto mērķu sasniegšanai.
Pieteicējs: par pieteikuma iesniegšanu atbildīgā organizācija. Parasti tā
arī koordinē projekta īstenošanu, bet dažās programmās tās var būt
dažādas figūras.
Piešķiršanas kritēriji: dažādi elementi, pēc kuriem eksperti vērtēs jūsu
projektu (tie ir gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi).
Uz budžetu balstīta sistēma: sistēma, kurā projekta finansējums,
tostarp visi projekta īstenošanai vajadzīgie izdevumi, ir atkarīgs no
līdzsvarota budžeta.
Projektu pieteikumu konkursa uzsaukums: dokuments, kurā
finansētājs izsaka vajadzību pēc projektu pieteikumiem, nosakot
ierobežojumus, kas saistīti ar administratīviem un satura elementiem.
Konsorcijs: projektu vadībā to lieto kā partnerības sinonīmu, tātad tā ir
partneru grupa, kas ir daļa no projekta.
Izplatīšana: visas aktivitātes, ar kuru palīdzību paredzēts izplatīt projekta
rezultātus starp mērķa grupām, ieinteresētajām pusēm un/vai
sabiedrības locekļiem.
Atbilstības datums: datumi, kuros projekts var tikt īstenots.
Dalībnieku un partneru atbilstība: organizāciju tiesības pieteikties vai
kļūt par partneriem saskaņā ar dažādiem kritērijiem.
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Eiropa 2020: Eiropas stratēģija perspektīvā līdz 2020. gadam, kuras trīs
galvenās tēmas ir: gudrība, iekļaušanās un ilgtspēja 77.
Eiropas mēroga pievienotā vērtība: īpašības, kas nosaka, ka projekts
sniegs lielāku labumu, ja to īstenos Eiropas, nevis vietējā vai atsevišķas
valsts līmenī.
Vērtējums: pirms projekta, tā laikā un pēc tā iekšējā un ārējā līmenī
veikta jūsu projekta situācijas vai mērķa grupu darbības virziena
vērtēšana, lai uzlabotu sniegumu un uzskatāmi parādītu, ko devusi
mērķu sasniegšana.
Vienotas likmes sistēma: sistēma, kurā piešķirto finansējumu aprēķina,
pamatojoties uz fiksētu summu, kas ir atkarīga no dalībnieku, saziņas
līdzekļu un partneru skaita.
Turpmākās aktivitātes: visas aktivitātes, kas pēc projekta izpildes tiek
īstenotas, lai paaugstinātu projekta efektivitāti, izplatīšanu un/vai
rezultātu izmantošanu.
Ceļa zvaigzne: kopīga tēma, ka apvieno dažādas jūsu projekta
aktivitātes un rezultātus, nodrošinot tā saskaņotību un precizitāti.
Ietekme: vidēja termiņa vai ilgtermiņa ietekme uz mērķa grupām (un,
iespējams, uz gala labuma guvējiem), sistēmām un/vai pielietojamām
praksēm.
Īstenošana (vai izpilde): projekta faktiska un efektīva realizācija,
izmantojot dažādas aktivitātes.
Metode: dažādi aktivitāšu veidi, ko jūs lietosiet projekta laikā (simulācijas
spēles, grupu veidošana, debates, projekta plānošana...).
Metodoloģija: galvenie izglītošanas darba principi, uz kā balstās jūsu
projekts vai aktivitātes.

77 http://ec.europa.eu/europe2020/
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Vajadzības: trūkumi, konkrēti fakti vai situācija, kas projektam jāatrisina.
Tās var būt gan vietējas, gan starptautiskas, un to pamatā ir precīzi fakti
un skaitļi.
Mērķi: ko vēlaties sasniegt ar projekta palīdzību, kā vēlaties izmainīt
situāciju, ņemot vērā esošās vajadzības.
Iznākums (vai rezultāti): izmaiņas un uzlabojumi, kas radušies kopš
projekta īstenošanas.
Dalībnieks: jebkura persona, kas aktīvi piedalās vienā vai vairākās jūsu
projekta aktivitātēs. Parasti dalībnieki ir daļa no mērķa grupām.
Partneri: organizācijas, kuras piedalīsies projekta īstenošanā un kuras var
būt gan no jūsu, gan no citas valsts.
Prioritātes: EK nosaka dažas tēmas, kas ir raksturīgas programmām vai
kas pārklājas visās Eiropas darbībās. Jūsu projektam jāatbilst šīm
prioritātēm.
Iesniegšanas termiņš: pēdējais datums un stunda, kurā varat iesniegt
savu projektu EK (kavēšanās nav pieļaujama).
Redzamība: mērķis, kas jāsasniedz, lai par jūsu programma zinātu
maksimāli liels cilvēku un organizāciju skaits.
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Partnerība
CESIE (koordinējošā organizācija)
Palermo, Itālija
CESIE – Eiropas studiju un iniciatīvu
centrs ir bezpeļņas un neatkarīga
nevalstiska Eiropas organizācija. Tā tika
izveidota 2001. gadā iedvesmojoties no
vadošā itāliešu sociologa Danilo Dolci (1924-1997) dzīves un darba.
Organizācija strādā sekmējot kultūras, izglītības, zinātnes un ekonomikas
attīstību vietējā un starptautiskā līmenī, izmantojot inovatīvus un
līdzdalību veicinošus rīkus un metodoloģijas, iekļaujot abpusējas
majeutikas pieeju (autors Danilo Dolci) un radošās domāšanas metodes.
www.cesie.org
cesie@cesie.org

Jaunie pilsoniskās sabiedrības attīstības partneri
Bukareste, Rumānija
YPCSD ir bezpeļņas organizācija (NVO),
dibināta 2004. gada 26. aprīlī un tajā ir
vairāk kā 2500 biedri. Organizācija
galvenokārt organizē darbnīcas, vietējās iniciatīvas, seminārus, apmācību
kursus, nometnes, brīvprātīgo darbu un citas aktivitātes jauniešiem,
aktīviem vietējā un nacionālā līmenī un starptautiskos projektos. Viens no
YPCSD galvenajiem mērķiem ir sekmēt un iedrošināt starpkultūru
sadarbību starp jauniešiem no Rumānijas un citām Eiropas valstīm.
www.youngleaders.ro
iulianghinoiu@yahoo.com
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Dekorumas brīvprātīgo dienesta padome
Hemel Hempstead, Lielbritānija
Dacorum CVS ir bezpeļņas organizācija, kas piedāvā
konsultācijas un atbalstu citām NVO, kas aptver
dažādas jomas, nodrošinot plaukstošu NVO sektoru.
Mēs nodrošinām praktiskus pakalpojumus, tādus kā
mikroautobusa
noma,
mēbeļu
otrreizējās
izmantošanas noliktava, saikne ar vietējo biznesa
sektoru un piedāvājam daudzveidīgu apmācību programmu, saistītu gan
ar brīvā laika iespējām, gan darbu. Mēs strādājam ar visa vecuma
cilvēkiem un īpaši fokusējamies uz tiem, kuriem ir ierobežotas iespējas
vai pašapziņas trūkums. Mēs viņus atbalstām, lai uzlabotu viņu dzīves
kvalitāti un nodarbinātību un iesaistīšanos aktīvas pilsonības iniciatīvās.
www.communityactiondacorum.org.uk
mark@communityactiondacorum.org.uk

Biedrība “Pozitīvā Doma”
Tukums, Latvija
"Pozitīvā
Doma"
ir
bezpeļņas
organizācija, kas dibināta 2007. gada
martā. Organizācijas mērķis ir veicināt indivīdu un sabiedrības grupu ar
atšķirīgu kultūras, reliģijas, tautības, rases, sociālo un ekonomisko
piederību un veselības stāvokli, savstarpējo sapratni un iecietību.
"Pozitīvā Doma" īsteno un piedalās dažādos vietējos un starptautiskos
projektos. Mūsu aktivitātes ir orientētas uz jaunu pieredzi un iespējām.
"Pozitīvā Doma" ir par pozitīvām pārmaiņām un vienlīdzīgām iespējām.
www.pozitivadoma.lv
pozitivadoma@pozitivadoma.lv
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Progresit
Pještjani, Slovākija
Progresit ir bezpeļņas organizācija,
kuras sastāvā galvenokārt ir jaunieši,
kuri iegulda savu studiju vai
profesionālo pieredzi, kas iegūta ārzemēs. Progresit biedri ir studējuši vai
strādājuši Itālijā, Austrijā, Vācijā un ASV. Progresit jaunais personāls
galvenokārt ir ieinteresēts profesionālā projektu izstrādē gan nacionālā,
gan starptautiskā līmenī.
www.progresit.sk
klapica@progresit.sk

Pistes Solidaires
Pau, Marseļa, Francija
Pistes
Solidaires
ir
bezpeļņas
organizācija (NVO), radīta 2002. gadā,
lai sekmētu kultūru daudzveidību un sapratni starp dažādas izcelsmes,
tautības un reliģijas jauniešiem un pieaugušajiem. Vairāk kā 120 cilvēku ir
Pistes Solidaires biedri: jaunieši, sociālie un jaunatnes darbinieki,
pašvaldības, pieaugušie izglītojamie un seniori. 72% no viņiem ir vecumā
līdz 30 gadiem un ar dažādu izcelsmi. Kopš mūsu pirmsākumiem, mēs
attīstījām kompetences programmā Jaunatne darbībā, īstenojot dažādus
jauniešu apmaiņas projektus un kursus. Mēs esam Eiropas brīvprātīgā
darba uzņemošā, nosūtošā un koordinējošā organizācija. Mums ir arī
pieredze LLP programmā, Leonardo un Grundtvig projektos, kas balstās
uz mūžizglītības un starppaaudžu dialoga sekmēšanu.
www.pistes-solidaires.fr
mathieu@pistes-solidaires.fr

87

Crossing Border
Humlebeka, Dānija
Crossing Borders (CB) ir bezpeļņas
NVO, kas nodrošina taisnīga
dialoga telpu un stiprina prasmju
apmācību jauniešiem, mediju pārstāvjiem un izglītotājiem, aktīvai
līdzdalībai šodienas un nākotnes sabiedrības attīstībā. CB piedāvā
globālās studijas un apmācību kursus komunikācijā, konfliktu
menedžmentā un mediju prasmēs un publikācijas jauniešu žurnālos un
izglītojošos materiālos par dialogu. CB arī apmāca klimata vēstnešus, lai
attīstītu prasmes un spējas izmantot klimata izaicinājumus kā kopīgu
dialoga un starpkultūru sadarbības pamatu.
www.crossingborders.dk
leah@crossingborder.org

Informācijas pakalpojumu, sadarbības un attīstības centrs
Ļubļana, Slovēnija
CNVOS - Informācijas pakalpojumu,
sadarbības un attīstības centrs NVO
tika izveidots 2001. gada sākumā kā
neatkarīga, bezpeļņas un nevalstiska
organizācija.
27
CNVOS
dibinātājorganizāciju mērķis bija stiprināt NVO Slovēnijā, sekmēt NVO
lomu kā svarīgu pilsoniskās sabiedrības daļu un nodrošināt to mērķu
sasniegšanu. Kopš organizācijas dibināšanas, vairāk kā 200 organizācijas
ir pievienojušās CNVOS. Centrs aicina tīklam pievienoties visas NVO, kas ir
ieinteresētas aktīvā sadarbībā un radošā un efektīvā CNVOS mērķu
īstenošanā.
www.cnvos.si
tina@cnvos.si
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Sozial.label e.V.
Berlīne, Vācija
Sozial.label e.V. ir reģistrēta bezpeļņas organizācija Berlīnē,
kuras uzstādītais mērķis ir sniegt administratīvo un
finansiālo atbalstu sociāliem projektiem. Sozial.label
piedāvātajos pakalpojumos ietilpst arī tādas projektu
vadības jomas kā organizatoriskā plānošana un izpilde.
Mums ir izcili kontakti ar partneriem sociālā un kultūras jomā. Mūsu
mērķis ir apvienot Eiropas iedzīvotājus un projektus, izmantojot kopīgu
sadarbību.
www.soziallabel.de
herbert.spindler@gmail.com

Demokrātijas attīstības centrs
Tetovo, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
Mūsu vīzija ir, ka bijušajai Dienvidslāvijas
Maķedonijas Republikai vajadzētu kļūt par
modernu, uz likumiem balstītu, demokrātisku
sabiedrību, balstoties uz sociālo taisnīgumu un
cienot etnisko dažādību, kur visas cilvēktiesības
tiek cienītas un likuma noteikums ir dominējošais
princips. Demokrātijas attīstības centrs (CDD) vēlas veicināt toleranci
starp dažādām etniskām grupām, sapratni starp paaudzēm un
dzimumiem, ņemot vērā, ka šodienas jaunieši būs rītdienas seniori. CDD
darbojas arī kā starpnieks starp iedzīvotājiem un valsts iestādēm,
cenšoties veicināt savstarpējo sapratni starp sabiedrībām, lai izprastu
pagātni un mācītos no pagātnes kļūdām un izvirzītu sabiedrības
vajadzības kā kopīgu mērķi.
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www.centerdd.org.mk
kocsislaszlo1@yahoo.com

A.R.S.E. Progetto Laboratorio onlus
Roma, Itālija
A.R.S.E. Progetto Laboratorio ir bezpeļņas
organizācija (NVO), kura kopš 1997. gada ir
strādājusi izglītības, izklaides un kultūras jomā,
izmantojot jaunas eksperimentālas metodes tieši
jauniešiem, īpašu uzmanību veltot apmācību
pasākumiem. Organizācija sekmē un vada projektus apmierinot tās
teritorijas vajadzības, kurā organizācija darbojas, lai ieguldītu kultūras un
sociālās izstumtības jautājumu risināšanā un atbalstītu iedzīvotāju
attīstību. Organizācija darbojas tīklā ar citām vietējām organizācijām, lai
veicinātu aktīvu un tiešu iedzīvotāju līdzdalību.
www.progettolaboratorio.org
info@progettolaboratorio.org
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Pašu rokām veidota Eiropa,
Praktiskās vadlīnijas projekta veidošanā
un vadīšanā

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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