Kurzemes NVO atbalsta centra informācija

Kurzemes NVO atbalsta centrs informē par NVO iespējām ES fondos, projektu
pieteikumu konkursiem, mācībām, semināriem un citām aktualitātēm septembrī un
oktobrī. Apstiprināti pēdējie projektu pieteikumi Atkārtoti izsludinātajā jomā
"Iesaisties Kurzemē: starpkultūru dialogs" un pirmreizēji izsludinātajā projektu
konkursā "Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām" apstiprināto projektu saraksts
pieejams ŠEIT Apkopojums par NVO iespējām ES fondos 2014-2020 Ar
apkopojumu par NVO iespējām piesaistīt finansējumu ES struktūrfondos 2014 -2020
gadam var iepazīties ŠEIT VKKF pieņem kultūras projektu pieteikumus Līdz
25.09. plkst. 12.00 klātienē (sūtot pa pastu – tikai līdz 21.09.) iespējams iesniegt
projektus šādās jomās: literatūra, māksla un deju māksla, teātra, filmu un vizuālā
māksla, kultūras mantojums, tradicionālā kultūra, dizains un arhitektūra. LASĪT VAIRĀK
Ebreju kultūras diena Saldū - 26.09 Saldus Mūzikas un mākslas skolas zālē (Avotu
ielā 12A, Saldū) plkst. 13.00 notiks Ebreju kultūras diena. Programmā: ebreju kultūras
dejas, dziesmas, koncerts, ēdienu degustācija, izstāde un citi pārsteigumi. LASĪT
VAIRĀK Seminārs ģimenēm par tehnoloģiju ietekmi - Talsos 29.09. plkst. 18.00
Talsu ev. lut. draudzes telpās notiks seminārs par tehnoloģiju ietekmi uz bērnu un
pieaugušo dzīves kvalitāti, kā arī par komunikācijas veicināšanu ar Talsu novada
institūciju pārstāvjiem. Seminārs ir bez maksas. LASĪT VAIRĀK Piedalies projektā un
laimē balvas - jauniešiem! Jauniešiem, vecumā no 13-30 gadiem jāizveido video vai
raksts par jauniešu līdzdalības iespējām vai sociālā kapitāla attīstīšanu un jāiesniedz
līdz 2016. gada 24. aprīlim. Vairāk par iesniegšanu un dalības nosacījumiem ŠEIT VIAA

aicina iesniegt pieteikumus NORDplus programmā Vēl līdz 1.10. izglītības
iestādes un organizācijas var iesniegt pieteikumus sagatavošanās vizītēm jauniešu un
pieaugušo izglītības programmās. Iesniegšana elektroniskajā programmā Espresso.
LASĪT VAIRĀK Zināmi iesniegšanas termiņi ERASMUS+ 2016. gadā projektus būs
iespējams iesniegt 3 reizes - 02.02, 26.04 un 04.10. 2016. gada vadlīnijas tiks
publicētas pēc 2015. gada 1. oktobra. LASĪT VAIRĀK Foto apstrādes un plakātu
veidošanas apmācības - jauniešiem! Apmācības notiks no 3.- 24. oktobrim Talsos,
Kr. Valdemāra ielā17A, 2. stāvā. Apmācībām pieteikties iespējams līdz 28. septembrim
ŠEIT. Dalība apmācībās ir bez maksas! LASĪT VAIRĀK Piesakies par brīvprātīgo
Valsts probācijas dienestā! Pieteikties aicināti brīvprātīgie, kuri sasnieguši 18 gadu
vecumu un prot valsts valodu, kā arī ir ieinteresēti sniegt pozitīvu pieredzi par brīvā
laika pavadīšanu tiem jauniešiem, kuri nonākuši Valsts probācijas dienesta redzeslokā.
Pieteikšanās līdz 25. septembrim ŠEIT. LASĪT VAIRĀK Visām aktualitātēm līdzi sekot var
mājaslapā www.kurzemesnvo.lv Informācijas avots: Kurzemes NVO atbalsta centrs

