Projektu konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem”
NOLIKUMS
1. Konkursa organizētājs
1.1. Projektu konkursu “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” rīko Talsu novada fonda Jauniešu ideju laboratorija
(turpmāk – JIL).
1.2. Oficiālais JIL pārstāvis ir nodibinājums “Talsu novada fonds” (turpmāk – TNF), reģ.nr. 50008073841.
2. Konkursa mērķis un īstenošanas teritorija
2.1. Konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo jauniešu iniciatīvas grupu projektus, kas veicina
kultūras, izglītības, sporta un brīvā laika popularizēšanu un jauniešu iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
2.2. Projektu var īstenot Talsu novadā.
3. Projektu ideju veidi:
3.1. Aktivitātes, kas saistītas ar radošo izpausmi (māksla, mūzika, deja, literatūra, video, fotogrāfija u.c.);
3.2. Sporta aktivitātes un pasākumi;
3.3. Sociālās iekļaušanas aktivitātes (pasākumi, kas iesaista cilvēkus ar īpašām vajadzībām, seniorus, bērnu
namu audzēkņus u.c.)
4. Projektu iesniedzēji
4.1. Projektu pieteikumu var iesniegt neformālo grupu vai biedrību jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem;
5. Pieejamais finansējums
5.1. Maksimālā summa, ko JIL var piešķirt viena projekta īstenošanai, ir 100 €.
5.2. Jaunieši savam projektam var piesaistīt papildu finansējumu no citiem avotiem, kā arī iesaistīties ar saviem
līdzekļiem un resursiem.
5.3. Kopējais konkursa budžets ir 300 €, un to veido JIL jauniešu labdarības akcijās piesaistītie līdzekļi.
6. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
6.1. Projekta pieteikums jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu youthbank@tnf.lv ar norādi “Pieteikums JIL
projektu konkursam 2016”. Pieteikuma veidlapa pieejama TNF mājas lapas sadaļā “Dokumenti” www.tnf.lv.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 28.septembrim plkst. 18.00.
6.2. Interesentiem tiks rīkotas informatīvas prezentācijas par Mini projektu konkursu [laiks un vieta tiks
publicēti www.tnf.lv].
7. Pieteikumu izvērtēšana
7.1. Konkursā iesniegtie projektu pieteikumi sākotnēji tiks izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
7.1.1. Atbilstība konkursa mērķim;
7.1.2. Pieteikumā ir aizpildītas visas sadaļas;
7.1.3. Projekam nav peļņas gūšanas rakstura.
7.2. Ja pieteikums atbilst 7.1. punkta kritērijiem, tad pieteikums tālāk tiek vērtēts pēc šādiem
kritērijiem (maksimālais punktu skaits – 22):
7.2.1. radošums un oriģinalitāte (6 punkti);

7.2.2. devums vietējai sabiedrībai un videi (5 punkti);
7.2.3. ilgtspēja (4 punkti);
7.2.4. vietējās sabiedrības iesaistīšana (4 punkti);
7.2.5. budžeta plānojums (3 punkti);
7.3. Konkursa komisiju veido JIL jaunieši.
7.4. Konkursa komisija apmeklē projekta īstenošanas vietas un tiekas ar to iesniedzējiem no 2016.gada
29.septembra līdz 5.oktobrim.
7.5. Finansējums tiek piešķirts projektiem, kas komisijas vērtējumā ieguvuši visvairāk punktus.
7.7. Gala lēmumu par ideju atbalstīšanu pieņem TNF Uzraudzības komiteja kopā ar JIL jauniešiem.
8. Rezultātu paziņošana
8.1. 2016.gada 6. oktobrī tiks paziņoti Mini projektu konkursa rezultāti.
8.2. Rezultāti tiks publicēti www.tnf.lv.
8.3. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem TNF slēgs līgumu par to realizēšanu.
9. Apstiprināto projektu īstenošana
9.1. Projekti ir jāīsteno laika posmā no 2016. gada 7. oktobra līdz 31.decembrim
9.2. Konkursa komisija apmeklēs ideju īstenošanas vietas, tiksies ar to īstenotājiem un iepazīsies projekta
norisi.
10. Atskaites
10.1. Pēc idejas īstenošanas līdz 2017.gada 16.janvārim (ieskaitot) ir jāiesniedz saturiskā un finanšu atskaite
par piešķirtā finansējuma izlietojumu.
11. Ideju publikācijas
11.1. Publikācijās un ziņojumos sociālajos tīklos [Twitter, Draugiem.lv, Facebook, Instagramm] par īstenoto
projektu ir jānorāda, ka projekts tiek īstenots ar Talsu Jauniešu ideju laboratorijas atbalstu.
11.2. TNF un JIL ir tiesības iesniegtās idejas izmantot prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to
reklāmas nolūkos.
12. Papildu informācija
12.1. Papildu jautājumus par konkursa norisi rakstīt uz e-pastu: youthbank@tnf.lv ar norādi “Jautājums par JIL
MINI ideju konkursu 2016” vai zvanīt 25937564 [Sanita].
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