Eiropas Savienības programma
“Citizens, Equality, Rights and
Values” (CERV 2021-2027)
Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un
Vērtības

2021.gada 8.jūnijs

Informatīvais vebinārs par jaunā perioda ES
atbalsta programmām "Citizenship, Equality,
Rights and Values" (CERV) un "Creative
Europe" un par atvērtajiem projektu
uzsaukumiem
Īpašs uzsvars vebinārā tiks likts uz CERV
programmas apakšsadaļām “European
remembrance”, “Town Twinning” un
“Networks of Towns”.

Par programmu
ES programma “Citizens, Equality, Rights and Values”
(2021-2027)
ES programmas “Citizens, Equality, Rights and Values” (CERV)
vispārīgais mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības,
kas noteiktas līgumā par ES darbību, ES Pamattiesību hartā un
piemērojamajās starptautiskajās cilvēktiesību konvencijās, jo
īpaši, šim nolūkam atbalstot pilsoniskās sabiedrības
organizācijas un citas ieinteresētās personas, kuras darbojas
vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, un sekmējot
pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, lai saglabātu un
pilnveidotu atklātu, tiesībās balstītu, demokrātisku, vienlīdzīgu
un iekļaujošu sabiedrību, kuras pamatā ir tiesiskums.

Par programmu
Programmas sadaļas

Sadaļu mērķi

Union Values
(Savienības vērtības)

aizsargāt un veicināt ES vērtības

Equality, Rights and Gender
Equality
(Līdztiesība, tiesības un
dzimumu līdztiesība)

veicināt tiesības, diskriminācijas aizliegumu
un vienlīdzību, tostarp dzimumu līdztiesību,
un sekmēt dzimumu līdztiesības aspekta un
diskriminācijas
aizlieguma
aspekta
integrēšanu

Citizens engagement and
participation
(Pilsoņu iesaistīšanās un
līdzdalība)

veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību
Savienības demokrātiskajā dzīvē un dažādu
dalībvalstu pilsoņu savstarpēju apmaiņu, kā
arī uzlabot informētību par viņu kopīgo
Eiropas vēsturi

Daphne

apkarot vardarbību, tostarp ar dzimumu
saistītu vardarbību

Vispārēja informācija
ES programma “Citizens, Equality, Rights and Values” (2021-2027)

Programmas finansējums

1 441 705 000 EUR (2021-2027)

Programmas dalībvalstis

ES valstis + valstis, kas
noslēgušas līgumu ar EK par
dalību programmā (šobrīd
līgumu slēgšana ir darba
procesā)

Tiešie dotācijas saņēmēji

Juridiskas personas

Union Values (1)
Apakšsadaļa
Call for proposals for 4-year
framework partnership
agreements to support
European networks, civil
society organisations active
at EU level and European
think tanks in the areas of
Union values
Finansējums daudzgadu (4
gadi) partnerības līgumam
lai atbalstītu Eiropas tīklus,
pilsoniskās sabiedrības
organizācijas, kas darbojas
ES līmenī, un Eiropas ideju
laboratorijas Eiropas
Savienības vērtību jomās

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Šī uzaicinājuma mērķis ir izveidot 4 gadu 22.jūnijs
partnerības
līgumus
ar
Eiropas
tīklojumiem, pilsoniskās sabiedrības Otrs uzsaukums
organizācijām, kas darbojas ES līmenī, un visticamāk nebūs
Eiropas ideju laboratorijām, kuru tiesību
aktu mērķi ir aizsargāt un veicināt ES
vērtības. Vērtības, kas sasaucas ar CERV
programmas atbalsta sadaļām.

Union Values (2)
Apakšsadaļa

Apraksts

Operating grants to
framework partners
active in the area of
Union values
Finansējums
daudzgadu līgumu
ietvaros pamata
partnerībām, kas
darbojas Eiropas
Savienības vērtību
jomā

Šo dotāciju mērķis ir atbalstīt to Eiropas tīklojumu
gada (12 mēnešu) darba programmas, kuri ir
parakstījuši partnerības pamatnolīgumus (augstāk
minētos 4 gadu partnerību līgumus) un darbojas
šādās
jomās:
nediskriminācija,
dzimumu
līdztiesība, cīņa pret rasismu, ksenofobiju un visu
veidu neiecietību, bērnu tiesības, personu ar
invaliditāti tiesības, ar dzimumu saistītas
vardarbības novēršana un apkarošana un
vardarbība pret bērniem. Šo dotāciju mērķis ir arī
atbalstīt gada darba programmas Eiropas tīkliem,
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas
ES līmenī, un Eiropas ideju laboratorijām un aktīvi
darbojas Eiropas vēstures piemiņas vai pilsoņu
iesaistīšanas jomās

Iesniegšana un
uzsaukumi
29.jūnijs
Otrs uzsaukums
pagaidām
provizoriski gada
otrajā pusē

Union Values (3)
Apakšsadaļa
Call for proposals on
protecting and promoting
Union values
Uzsaukums ES vērtību
aizsardzībai un
veicināšanai

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Mērķis ir veicināt aktīvu un iekļaujošu Provizoriski:
līdzdalību demokrātiskākas ES veidošanā, Okt., Nov., Dec.
kā arī veicināt izpratni par tiesībām un
vērtībām, atbalstot pilsoniskās sabiedrības
organizācijas. Tas arī stiprinātu ES vērtību
aizsardzību un veicināšanu un tiesiskuma
ievērošanu, kā arī sekmētu demokrātisku
dialogu, pārredzamību un labu pārvaldību

Union Values (4)
Apakšsadaļa

Call for proposals to promote
capacity building and awareness on
the EU Charter of Fundamental
Rights and activities on strategic
litigation relating to democracy, the
rule of law and fundamental rights
breaches
Uzsaukums, lai stiprinātu kapacitāti
un informētību par ES Pamattiesību
hartu saistībā ar demokrātiju,
tiesiskumu un pamattiesību
pārkāpumiem

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Stiprināt
speciālistu, Provizoriski:
pilsoniskās
sabiedrības Okt., Nov., Dec.
organizāciju un neatkarīgu
cilvēktiesību
struktūru
zināšanas un spējas efektīvi
iesaistīties tiesu praksē valsts
un Eiropas līmenī un uzlabot
tiesību pieejamību un izpildi
saskaņā ar ES tiesību aktiem,
tostarp ES Pamattiesību hartu,
izmantojot apmācību, zināšanu
apmaiņu un labas prakses
apmaiņu

Equality, Rights and Gender Equality (1)
Apakšsadaļa

Apraksts

Call for proposals to
promote equality and to
fight against racism,
xenophobia and
discrimination
lai veicinātu vienlīdzību
un cīnītos pret rasismu,
ksenofobiju un
diskrimināciju

Mērķis ir atbalstīt visaptverošu un
starpnozaru pieeju un īpašas darbības, lai
novērstu un apkarotu neiecietību, rasismu,
ksenofobiju un diskrimināciju, jo īpaši rases
vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, reliģijas,
seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes dēļ

Iesniegšana un
uzsaukumi

15.jūnijs
Otrs uzsaukums
provizoriski:
2022.gada Apr.,
Mai., Jūn.

Equality, Rights and Gender Equality (2)
Apakšsadaļa

Call for proposals to
national Data Protection
Authorities on reaching
out to stakeholders in
data protection
legislation
Finansējums datu
aizsardzības iestādēm
aizsargāt un veicināt
tiesības uz personas datu
aizsardzību

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

aktivitātēm saskaņā ar šo uzsaukumu būtu 9.septembris
jābūt vērstām uz turpmāku atbalstu
pasākumiem, ko veic dalībvalstu datu
aizsardzības iestādes, lai atvieglotu mazo un
vidējo uzņēmumu pienākumu īstenošanu un
palielinātu sabiedrības informētību par
General Data Protection Regulation - GDPR
(Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Equality, Rights and Gender Equality (3)
Apakšsadaļa
Award of a grant
without a call for
proposals to EQUINET
Dotācija EQUINET tīklam
(bez atklāta konkursa)

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

EQUINET ir Eiropas līdztiesības iestāžu tīkls, Bez
kas ir valsts iestādes, kuras cīnās pret uzsaukumiem –
diskrimināciju valsts līmenī. Ar organizācijas divi piešķīrumi
starpniecību dalībnieki var dalīties savā
pieredzē Eiropas līmenī. EQUINET ir vienīgā
struktūra,
kas
nodrošina
vienlīdzīgu
organizāciju darbības koordināciju. Šī
koordinācija ir būtiska, lai pareizi īstenotu ES
tiesību aktus diskriminācijas novēršanas
jomā dalībvalstīs

Equality, Rights and Gender Equality (4)
Apakšsadaļa

Apraksts

Call for proposals to
Atbalstīt, attīstīt un īstenot visaptverošu
protect and promote the politiku bērnu tiesību aizsardzībai un
rights of the child
veicināšanai
lai aizsargātu un
veicinātu bērna tiesības

Iesniegšana un
uzsaukumi

7.Septembris
Otrs uzsaukums
provizoriski: Okt.,
Nov., Dec.

Equality, Rights and Gender Equality (5)
Apakšsadaļa
Call for proposals to
promote gender equality
Uzsaukums dzimumu
vienlīdzības veicināšanai

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Atbalstīt, attīstīt un īstenot visaptverošu Provizoriski: Okt.,
politiku, lai veicinātu sieviešu tiesību pilnīgu Nov., Dec.
ievērošanu, dzimumu līdztiesību, tostarp
darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu
iespēju palielināšanu un integrētu pieeju
dzimumu līdztiesībai

Equality, Rights and Gender Equality (6)
Apakšsadaļa

Call for proposals to
National Roma Contact
Points for Roma
equality, inclusion and
participation
Uzsaukums
nacionālajiem romu
kontaktpunktiem romu
vienlīdzības, iekļaušanas
un līdzdalības jautājumos

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Mērķis ir atbalstīt konsultāciju sniegšanu, Provizoriski: Okt.,
izmantojot dalībvalstī izveidotu romu Nov., Dec.
tautības atbalsta platformas – nacionālos
kontaktpunktus

Daphne
Apakšsadaļa

Call for
proposals to
prevent and
combat genderbased violence
and violence
against children
lai novērstu un
apkarotu ar
dzimumu
saistītu
vardarbību un
vardarbību pret
bērniem

Apraksts

Iesniegšana
un uzsaukumi

Lai apkarotu vardarbību, tostarp ar dzimumu saistītu 15.jūnijs
vardarbību:
Otrs
1. visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības pret uzsaukums
sievietēm un meitenēm un vardarbības ģimenē provizoriski:
novēršana un apkarošana visos līmeņos, tostarp Okt., Nov.,
veicinot standartus, kas noteikti Eiropas Padomes Dec.
Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;
2. novērst un apkarot visu veidu vardarbību pret
bērniem, jauniešiem un citām riska grupām,
piemēram, LGBTQI personām un personām ar
invaliditāti;
3. atbalstīt un aizsargāt visus tos, kas tieši vai netieši
cietuši no augstāk minētajiem vardarbības veidiem
un atbalstīt, nodrošināt vienādu aizsardzības līmeni
visā ES attiecībā uz vardarbības upuriem

Citizens engagement and participation
European Remembrance (1)
Apakšsadaļa

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Call for proposals on
European remembrance
Eiropas vēstures piemiņas
pasākumi

atbalstīs projektus, kuru mērķis ir pieminēt
izšķirīgus Eiropas jaunāko laiku vēstures
notikumus, kā piemēram autoritāro un
totalitāro režīmu nākšanu pie varas, tostarp
to cēloņus un sekas, un projektus, kuru
mērķis ir paplašināt Eiropas iedzīvotāju
informētību par viņu kopīgo vēsturi,
kultūru, kultūras mantojumu un vērtībām,
tādējādi uzlabojot viņu izpratni par
Savienību, tās izcelsmi, mērķi, dažādību un
sasniegumiem, kā arī par savstarpējās
sapratnes un tolerances nozīmīgumu

22.jūnijs

Mērķi

• atceres pasākumi saistībā ar notikumiem mūsdienu Eiropas
vēsturē
• izpratnes veicināšana par kopīgo vēsturi, kultūru, kultūras
mantojumu un vērtībām
• ES izpratnes veicināšana

Otrs uzsaukums
provizoriski: Okt.,
Nov., Dec.

Citizens engagement and participation
European Remembrance (2)
European remembrance

Prioritātes

• Totalitāro režīmu laikā pastrādāto noziegumu
piemiņas, pētniecības un izglītības pasākumi
• Pretošanās kustības, pāreja uz demokrātiju un
demokrātijas konsolidācija ES

Projekta aktivitātēm
būtu jāiekļauj:

• dažāda tipa organizācijas
• izstrādāt dažāda veida aktivitātes un padarīt tās
pieejamas
• iesaistīt dažādu mērķauditoriju
• vēlams projektu veikt starptautiskā līmenī
• informēt par un veicināt piemiņu
• veicināt atceres un sapratnes kultūru

Ieteikums

• projektam jāatsaucas uz ES vērtībām

Citizens engagement and participation
European Remembrance (3)
European remembrance
Sagaidāmā ietekme
Celt izpratni par Eiropas
vēsturiskajiem
notikumiem un to atceri:

•
•
•
•

Budžets

Kopējais budžets: 4 515 000 euro
Max.: nav limitēts
Priekšfinansējums: līdz 60%

Atbilstīgie projektu
iesniedzēji un partneri

• Pašvaldības un tām padotās iestādes un pilsoniskās
sabiedrības organizācijas (bezpeļņas), to skaitā NVO, muzeji,
totalitāro režīmu veikto noziegumu izdzīvojušo asociācijas,
kultūras, jaunatnes, izglītības un pētnieciskās organizācijas
• Organizācija pārstāv ES dalībvalsti (šobrīd) un/vai valsti, kas
būs noslēgušas līgumus ar Eiropas Komisiju par dalību
programmā

Eiropas pieeja vēsturei, kas saistīta ar Holokaustu
debates par neseno Eiropas vēsturi Eiropas dimensijā
pretnostatīt Holokausta noliegšanu un kropļošanu
identificēt un padarīt pieejamus vēsturiskos arhīvus un
liecības
• veidot kopīgu Eiropas Savienības vērtību ievērošanas
kultūru

Citizens engagement and participation
European Remembrance (4)
European remembrance
Partnerība

Vismaz divas organizācijas (vēlams no dažādām valstīm),
no kurām viena ir vadošais partneris.

Projekta norises vieta

Jebkurā no CERV programmas atbilstīgajām valstīm
(šobrīd tikai ES dalībvalstis)

Projekta ilgums

Max . ilgums 24 mēneši

Finanšu kapacitāte

Organizācijas (vadošie partneri), kas pretendēs uz
finansējumu virs 60 000 euro projekta ietvaros var tikt
lūgtas iesniegt finanšu kapacitātes apliecinājumu
projekta vērtēšanas laikā

Kontaktinformācija
šobrīd (Brisele, angļu,
franču vai vācu valodā)

EACEA-CERV@ec.europa.eu

Citizens engagement and participation
Town Twinning (1)
Apakšsadaļa

Apraksts

Call for proposals for
Town-Twinning
Pašvaldību sadraudzība

projekti vairos izpratni par Eiropas kultūras
un valodas vides bagātību un veicinās
savstarpēju sapratni un toleranci, sekmējot
cieņpilnas,
dinamiskas
un
daudzšķautņainas
Eiropas
identitātes
attīstību un kopējo vērtību, demokrātijas
un pamattiesību ievērošanu

Mērķi

•
•
•
•
•
•

Iesniegšana un
uzsaukumi

26.augusts
Otrs uzsaukums
provizoriski: Okt.,
Nov., Dec.

veicināt sadraudzību starp dažādu valstu pilsoņiem
atklāt ES kultūras daudzveidību
nodrošināt miermīlīgas attiecības starp eiropiešiem
atjaunot savstarpējo sapratni un draudzību
iedrošināt sadarbību starp pašvaldībām
atbalstīt labu vietējo pārvaldību

Citizens engagement and participation
Town Twinning (2)
Town Twinning

Prioritātes

• izpratnes veicināšana par kultūras un valodas
mantojuma bagātību Eiropā
• veicināt izpratni par to, cik svarīgi ir stiprināt Eiropas
integrācijas procesu, pamatojoties uz solidaritāti
• Covid-19 pandēmijas ietekme uz vietējām kopienām

Projekta aktivitātēm
būtu jāiekļauj:

• darbnīcas,
semināri,
vebināri,
konferences,
apmācības, ekspertu sanāksmes, izpratnes veidošanas
pasākumi, datu un statistikas vākšana, apkopošana,
attīstība, labās prakses apmaiņa un izplatīšana,
iesaistot pašvaldības un NVO, saziņas līdzekļu
attīstīšana un sociālo mēdiju izmatošana utml.

Ieteikums

• projektam jāatsaucas uz ES vērtībām

Citizens engagement and participation
Town Twinning (3)
Town Twinning

Sagaidāmā ietekme

• palielināt savstarpējo sapratni un draudzību iedzīvotāju vidū
vietējā līmenī
• iesaistīt vietējo kopienu iedzīvotājus, dalīties pieredzē un
atpazīt ES sniegto pievienoto vērtību, izmantojot iedzīvotāju
pieeju
• veicināt piederības sajūtu ES

Budžets

Kopējais budžets: 2 745 135 euro
Max.: 30 000 euro
Priekšfinansējums: nav paredzēts

Atbilstīgie projektu
iesniedzēji un partneri

• Pašvaldības un tām padotās iestādes un pilsoniskās
sabiedrības organizācijas (bezpeļņas), kuras pārstāv vietējo
pašvaldību
• Organizācija pārstāv ES dalībvalsti (šobrīd) un/vai valsti, kas
būs noslēgušas līgumus ar Eiropas Komisiju par dalību
programmā

Citizens engagement and participation
Town Twinning (4)
Town Twinning
Partnerība

Projektā jāiesaista vismaz 2 CERV programmas
dalībvalstis, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts

Projekta norises vieta

Projekta aktivitātēm jānotiek vienā no valstīm, kas
iesaistās projektā un CERV programmas atbilstīgajās
valstīs (šobrīd tikai ES dalībvalstis)

Projekta ilgums

Max . ilgums 12 mēneši

Projektā iesaistītie
tiešie dalībnieki

Projektā jāiesaista vismaz 50 tiešie dalībnieki, no kuriem
vismaz 25 ir uzaicinātie dalībnieki (dalībnieki, kas ierodas
valstī, kurā pasākums notiek, nevis vietējie dalībnieki)

Kontaktinformācija
šobrīd (Brisele, angļu,
franču vai vācu valodā)

EACEA-CERV@ec.europa.eu

Citizens engagement and participation
Networks of Towns (1)
Apakšsadaļa

Apraksts

Call for proposals for
Networks of Towns
Pašvaldību tīklojumi

Tīklojumi sniegs pašvaldībām un pilsoniskās
sabiedrības
organizācijām
iespēju
padziļināt un padarīt intensīvāku sadarbību
un diskusijas, attīstīt ilgtspējīgus tīklojumus
un izklāstīt savu ilgtermiņa redzējumu par
Eiropu un tai aktuālajiem jautājumiem

Mērķi

•
•
•
•
•
•

Iesniegšana un
uzsaukumi

26.augusts
Otrs uzsaukums
provizoriski: Okt.,
Nov., Dec.

veicināt sadraudzību starp dažādu valstu pilsoņiem
atklāt ES kultūras daudzveidību
nodrošināt miermīlīgas attiecības starp eiropiešiem
atjaunot savstarpējo sapratni un draudzību
iedrošināt sadarbību starp pašvaldībām
atbalstīt labu vietējo pārvaldību

Citizens engagement and participation
Networks of Towns (2)
Networks of Towns
Prioritātes

• informētības veicināšana un zināšanu apguve par ES
pilsonības tiesībām
• informētības palielināšana un labās prakses apmaiņa par
dažādības priekšrocībām, kā arī efektīvi pasākumi
diskriminācijas un rasisma apkarošanai
• informētības un zināšanu veidošana par minoritāšu
iekļaušanu
• izpratnes veicināšana un labās prakses apmaiņa par ES
Pamattiesību hartu
• Covid-19 pandēmijas ietekme uz vietējām kopienām

Projekta aktivitātēm būtu
jāiekļauj:

• darbnīcas, semināri, vebināri, konferences, apmācības,
ekspertu sanāksmes, izpratnes veidošanas pasākumi, datu
un statistikas vākšana, apkopošana, attīstība, labās prakses
apmaiņa un izplatīšana, iesaistot pašvaldības un NVO,
saziņas līdzekļu attīstīšana un sociālo mēdiju izmatošana
utml.

Ieteikums

• projektam jāatsaucas uz ES vērtībām

Citizens engagement and participation
Networks of Towns (3)
Networks of Towns

Sagaidāmā
ietekme

• izstrādāt plašāka mēroga projektus, lai palielinātu projektu ietekmi
un ilgtspējību
• ieviest tematiskus un ar politiku saistītus projektus un veidot
ilgstošas saiknes ar partnerorganizācijām
• palielināt izpratni par dažādības priekšrocībām un cīnīties pret
diskrimināciju un rasismu
• veicināt savstarpēju sapratni pret Eiropas minoritātēm, piemēram,
romu tautības pārstāvjiem
• izpratnes veicināšana par ES Pamattiesību hartu
• informēt par tiesībām, ko piešķir Eiropas Savienības pilsonība

Budžets

Kopējais budžets: 4 200 000 euro
Max.: nav limitēts
Priekšfinansējums: 60%

Atbilstīgie
projektu
iesniedzēji un
partneri

• Pašvaldības un tām padotās iestādes un pilsoniskās sabiedrības
organizācijas (bezpeļņas), kuras pārstāv vietējo pašvaldību
• Organizācija pārstāv ES dalībvalsti (šobrīd) un/vai valsti, kas būs
noslēgušas līgumus ar Eiropas Komisiju par dalību programmā

Citizens engagement and participation
Networks of Towns (4)
Networks of Towns
Partnerība

Projektā jāiesaista vismaz 5 CERV programmas
dalībvalstis, no kurām vismaz 3 ir ES dalībvalstis

Projekta norises vieta

Projekta aktivitātēm jānotiek vismaz 2 no CERV
programmas atbilstīgajām valstīm (šobrīd tikai ES
dalībvalstis)

Projekta ilgums

Max . ilgums 24 mēneši

Finanšu kapacitāte

Organizācijas (vadošie partneri), kas pretendēs uz
finansējumu virs 60 000 euro projekta ietvaros var tikt
lūgtas iesniegt finanšu kapacitātes apliecinājumu
projekta vērtēšanas laikā

Kontaktinformācija
šobrīd (Brisele, angļu,
franču vai vācu valodā)

EACEA-CERV@ec.europa.eu

Citizens engagement and participation (4)
Apakšsadaļa

Call for proposals on
Citizens’ engagement and
participation
Uzsaukums par pilsonisko
iesaistīšanos un līdzdalību

Apraksts

Iesniegšana un
uzsaukumi

Šī uzaicinājuma mērķis ir atbalstīt Provizoriski: Okt.,
projektus, kurus veicina starptautiskas Nov., Dec.
partnerības un tīklojumi, kas tieši iesaista
iedzīvotājus. Šie projekti pulcēs dažādus
cilvēkus no dažādām jomām pasākumos,
kas ir tieši saistīti ar ES politiku, dodot
viņiem iespēju aktīvi piedalīties ES politikas
veidošanas procesā

Noderīgi
CERV programma un uzsaukumi Funding and tender opportunities portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Eiropas Komisijas prezentācija kā pieteikties finansējumam:
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

CERV darba programma 2021./2022. gadam:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf

Partnerības piedāvājumi Funding and tender opportunties portal (pieejami arī
gandrīz katra uzsaukuma sadaļā attiecīgajam specifiskajam uzsaukumam):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/partner-search

Informāciju sagatavoja
Andrejs Lukins
ES fondu departaments
ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
E-pasts: Andrejs.Lukins@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330289, 20246894

