Eiropas Sociālā fonda projekts
„Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai“
Vien.Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18
1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

SEMIN RA
PRAKTISK PROJEKTU VAD BA
DARBA K RT BA
2011.gada 14.novembr
Aija Sannikova

09:30 – 10:00

Dal bnieku reģistr cija un kafijas/tējas pauze.

10:00 – 13:00

• ES finansējuma piesaistes praktiskie aspekti un ieteikumi.
Praktisk projektu vad ba. I daļa:
• Inform cija par ES struktūrfondu 2007. – 2013. gada
pl nošanas perioda finansējuma sadali Latvij – aktualit tes,
pl not s un pieejamaj s aktivit tes;
• Programmu administrēt ji - k izvēlēties piemērot ko un
atbilstoš ko programmu;
-Finansējuma fondi, kas pieejami ES atbalsta
programm m, kuras administrē un kur m j piesak s ES;
• „Projektu un pavaddokumentu sagatavošana invest ciju,
grantu piesaistei.

13:00 – 13:40

Kafijas pauze

13:40 – 16:40

• Praktisk projektu vad ba. II daļa”:
- Praktiskas zin šanas un re li piemēri par projekta
sagatavošanu – projekta vadl nijas, dokument cija,
noformēšana;
- Projektu riska faktori un galven s kļūdas projektu
sagatavošan ;
- Finansējuma piesaist šanas meh nismi un iespējas.

Finanšu projektu aģentūras
mācību centrs

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 37-16, Daugavpils
Birojs: Raiņa iela 18 (3.stāvs), Daugavpils
Tālr.: +371 65426236, +371 20046754
Fakss: +371 65423208
e-pasts: fpamc@inbox.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts
„Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai“
Vien.Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18
1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

SEMIN RA
PRAKTISK PROJEKTU VAD BA
DARBA K RT BA
2011.gada 15.novembr
Aija Sannikova

09:30 – 10:00

Dal bnieku reģistr cija un kafijas/tējas pauze.

10:00 – 13:00

• ES finansējuma piesaistes praktiskie aspekti un ieteikumi.
Praktisk projektu vad ba. I daļa:
• Inform cija par ES struktūrfondu 2007. – 2013. gada
pl nošanas perioda finansējuma sadali Latvij – aktualit tes,
pl not s un pieejamaj s aktivit tes;
• Programmu administrēt ji - k izvēlēties piemērot ko un
atbilstoš ko programmu;
-Finansējuma fondi, kas pieejami ES atbalsta
programm m, kuras administrē un kur m j piesak s ES;
• „Projektu un pavaddokumentu sagatavošana invest ciju,
grantu piesaistei.

13:00 – 13:40

Kafijas pauze

13:40 – 16:40

• Praktisk projektu vad ba. II daļa”:
- Praktiskas zin šanas un re li piemēri par projekta
sagatavošanu – projekta vadl nijas, dokument cija,
noformēšana;
- Projektu riska faktori un galven s kļūdas projektu
sagatavošan ;
- Finansējuma piesaist šanas meh nismi un iespējas.

Finanšu projektu aģentūras
mācību centrs

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 37-16, Daugavpils
Birojs: Raiņa iela 18 (3.stāvs), Daugavpils
Tālr.: +371 65426236, +371 20046754
Fakss: +371 65423208
e-pasts: fpamc@inbox.lv

