Programma “Atbalsts mediju satura kvalitātes celšanai un mediju satura radīšanai
mazākumtautību valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” (ZMP Mediju un grantu
programma Baltijas valstīs)

PIETEIKŠANĀS VADLĪNIJAS

1. Vispārīga informācija
Grantu programma turpina Ziemeļvalstu Ministru padomes (ZMP) 2015.-2016.gadā
uzsākto atbalsta sēriju Baltijas valstu plašsaziņas līdzekļiem. Programmas uzmanības
centrā ir mediju satura producēšana Baltijas valstu mazākumtautību valodās, īpašu vērību
pievēršot etniski daudzveidīgiem vai atšķirīgiem šo valstu reģioniem. Kopsummā 2017.2018.gadā pieejamais grantu apjoms ir 1 200 000 DKK (jeb 160 000 EUR).
Visās trijās Baltijas valstīs ir ievērojams krievu un poļu valodās runājošu minoritāšu
īpatsvars. Nenoliedzot līdz šim sasniegto integrācijas jomā, jāatzīmē, ka iekļaujošas
sabiedrības interesēs ir paplašināt mazākumtautību valodās raidošu un rakstošu
informācijas kanālu piedāvājumu. Pašreizējais stāvoklis, kad patērētāji arvien biežāk
pievēršas citvalstu mediju produktiem, šo situāciju nerisina, tāpēc Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā ir jāceļ lokālo, nacionālo un reģionālo mediju kapacitāte, lai dažādotu pieejamo
plašsaziņas līdzekļu spektru.
2. Mērķis un uzdevumi
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Programmas mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas līdzekļu,
to radīto produktu kvalitāti un pievilcību Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot
iekļaujošam saturam mazākumtautību valodās, kā arī etniski daudzveidīgiem vai
atšķirīgiem reģioniem.
Programmas uzdevums ir vairot un uzlabot satura kvalitāti Baltijas valstu lokālajos,
reģionālajos un nacionālajos mediju produktos un mediju kanālos, atbalstot tos ar
mazbudžeta grantiem.
3. Atbilstoši pretendenti un aktivitātes
Pieteikumus var iesniegt Baltijas valstīs reģistrētu plašsaziņas līdzekļu redakcijas, kā arī
individuāli ārštata žurnālisti.
Projekta rezultātā tiek sagaidīts kvalitatīvs mediju produkts, kas parādās drukātos,
translētos vai elektroniskos medijos un kam ir saistība ar krievu vai poļu valodās
runājošām minoritātēm Baltijas valstīs. Saturs var tikt veidots krievu, poļu, igauņu,
latviešu un lietuviešu valodās, tomēr priekšroka tiks dota materiāliem krievu un poļu
valodās.
Visiem mediju produktiem, kas tapuši projekta laikā, jābūt publicētiem aktuālos lokālas,
nacionālas vai reģionālas nozīmes medijos, kas ir reģistrēti vienā vai vairākās Baltijas
valstīs. Ārštata žurnālistiem, kas vēlas kvalificēties granta saņemšanai, ir dokumentāli
jāpierāda sava publicējamība.
Visiem Programmas finansētiem mediju produktiem ir jābūt brīvi pieejamiem nacionālā
mērogā vai globālajā tīmeklī bez jebkādiem piekļuves šķēršļiem, piemēram,
abonentmaksas vai reģistrācijas.
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Grantu programmas fokusā ir mediju satura radīšana, tamdēļ mediju profesionāļu iemaņu
un kapacitātes celšana, izpētes braucieni, apmācības, ekipējuma iegāde, telpu īre utml.
tiešā veidā nevar tikt atbalstīti.
Maksimālais projektu ilgums – 12 mēneši.
4. Fiansējuma principi
Programma sedz šādas izdevumu pozīcijas:
1. Cilvēkresursi:
- Honorāri vai maksājumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar projekta aktivitātēm;
2. Ceļošana un naktsmītnes:
- Starptautiskie ceļojumi un nakšņošana (ja izmaksas ir pamatotas);
- Vietējais transports un nakšņošana.
3. Ar projekta administrēšanu saistītie izdevumi (pieskaitāmās izmaksas) – līdz 7% no
projekta kopējām izmaksām
Viena piešķīruma apjoms: no 600 EUR līdz 10 000 EUR.
Pieteikumā jāietver informācija par Pretendenta līdzieguldījumu projekta uzsākšanā un
īstenošanā. Pieteikumiem, kur budžetu daļēji sedz Pretendents vai trešā persona, atlases
procesā tiks dota priekšroka.
Līdzfinansējums var izpausties naudas izteiksmē vai natūrā (”in-kind”) un to var sniegt
gan pieteikuma iesūtītājs, gan trešās personas (organizācija/sadarbības
partneris/donors/valsts iestāde).
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Lai tiktu uzskatīts par līdzfinansējumu, ieguldījumam ir jābūt nepārprotami saistītam ar
iesniegto budžetu un tam jāparādās kā neatņemamai sastāvdaļai no pieteikuma.

5. Pieteikšanās procedūra
Pieteikumam ir jābūt noformētam uz Pieteikuma veidlapas, sekojot tajā rakstītiem
norādījumiem. Pirms Pieteikuma izstrādes pretendentiem ir jāiepazīstas ar elektronisko
pieteikšanās sistēmu un jāizlasa Pieteikuma veidlapu.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 4.augusts (12:00 pēc Lietuvas laika).
Aizpildīti pieteikumi jānosūta uz e-pastu mediagrants@norden.lt.
Jebkurš pieteikums, kas ir iesniegts pēc minētā termiņa, tiks noraidīts. Pieteikuma
iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par to, ka Pieteikums tiek noformēts saskaņā ar šīm
Vadlīnijām un iesniegts norādītajos termiņos.
Par grantu piešķiršanu katrā no Baltijas valstīm lemj Vērtētāju komisija. Pieteikumu
pirmsatlasi veic ZMP birojs Lietuvā, iesniedzot savus priekšlikumus Vērtētāju
komisijām.
Atlasi izturējušie pretendenti saņems atbildi līdz 2017.gada 10.septembrim. Pēc granta
līguma ar ZMP biroju Lietuvā parakstīšanas 55% no kopējās granta summas
Pretendentam tiks izmaksāti avansā. Atlikusī summa tiks izmaksāta pēc gala atskaites
apstiprināšanas. Īpašos gadījumos Programmas sekretariāts var piemērot triju izmaksu
principu (40+45+15%).
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Laicīgi parakstot līgumus, projektu īstenošana var sākties no 2017.gada 30.septembra.
Visiem projektiem ir jānoslēdzas ne vēlāk par 2018.gada 30.septembri. Pēc projekta
beigām Programmas Sekretariātam ir jāiesniedz īsa gala atskaite, kā arī publikācijas
dokumentācija – ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc projekta aktivitāšu oficiāla noslēguma.

6. Programmas administrēšana un papildu informācija
Par programmas vispārīgu koordināciju atbild Vadības grupa, kas sastāv no triju ZMP
biroju (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā) direktoriem un ko pārrauga Ziemeļvalstu Ministru
padomes sekretariāts Kopenhāgenā. Praktiskā līmenī programmu administrē ZMP birojs
Lietuvā, kas ir arī programmas Sekretariāts, ciešā sadarbībā ar abiem pārējiem ZMP
birojiem Baltijas valstīs. Visai projekta dokumentācijai (pieteikumam, atskaitēm) jābūt
angļu valodā.
Visus ar programmu saistītos jautājumus lūgums adresēt mediagrants@norden.lt vai pa
tālruni +370 5 2123697 (kontaktpersona: Šarūnas Radvilavičius)
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