WUNDER IDEJLAUZIS – projektu konkurss ViA studentiem
1. Kas ir Wunder idejlauzis un kāpēc tāds notiek?
1.1. Wunder idejlauzis ir projektu konkurss Vidzemes Augstskolas studentiem, lai dotu
iespēju īstenot sabiedriskā labuma projektus.
1.2. Konkursa mērķis ir rosināt studentu pašiniciatīvu un vēlmi iesaistīties augstskolas
vides un Valmieras apkaimes pilnveidošanā.
1.3. Uzņēmuma “Wunder Latvia” vērtības ir atvērtība jaunajam, uzticēšanās un
elastīgums. Ar šo konkursu vēlamies parādīt, ka varam paši veidot atvērtāku
sabiedrību, uzticēties un sadarboties kopīgu mērķu vārdā. Ieguvējs no tā būs ikviens,
tostarp katrs pats.
2. Kas var piedalīties konkursā?
2.1. Konkursā ar savu ideju var startēt ikviens Vidzemes Augstskolas students, studentu
grupas un studentu veidotas organizācijas.
3. Kādas idejas un projekti var tikt atbalstīti?
3.1. Projektu tēmas un mērķauditorijas nav ierobežotas. Galvenais nosacījums – ideju
īsteno studenti un no tā ieguvēji ir sabiedrība vai kāda tās daļa (tātad arī studenti).
3.2. Projekti var būt gan vienreizēji pasākumi vai to kopums, gan kampaņas, gan kādu
objektu ierīkošana vai labiekārtošana. Projekti var tikt īstenoti gan augstskolā un
kopmītnēs, gan Valmierā un tās apkaimē.
3.3. Rīkotāji ir atvērti drosmīgām un inovatīvām idejām, kuru rezultātiem šodien varbūt
grūti noticēt, taču ir vērts mēģināt!
4. Kas un kad jādara, lai piedalītos?
4.1. Projektu konkurss ietver gan atbalstu ideju ģenerēšanā, gan atbalstu pieteikuma
sagatavošanā, tāpēc nav iemesla baidīties par to, ka nav pieredzes projektu izstrādē
un realizēšanā.
4.2. Ar konkursu saistītie notikumi un termiņi:
 14. un 15. februāris plkst. 13.00-14.00 – vari piedalīties “ideju rades” darbnīcā
Vidzemes Augstskolā.
 Līdz 28. februārim plkst. 24.00 – iesniedz pavisam īsu idejas pieteikumu (1 lapa).
 Dažu dienu laikā konkursa rīkotāji veiks vienkāršotu priekšatlasi, lai no tālākas
dalības atturētu idejas, kas it nemaz neatbilst konkursa būtībai.
 11. marts plkst. 14.00 – piedalies apmācībās par projekta sagatavošanu, lai
idejas būtu pēc iespējas kvalitatīvākas un jēgpilnākas. Apmācības arī būs laba
iespēja meklēt sadarbību ar citiem studentiem un varbūt kopā radīt kaut ko vēl
labāku.
 Līdz 18. martam plkst. 24.00 – iesniedz projekta pieteikumu!
 21. marts – Shark tank jeb projektu aizstāvēšana “Wunder Latvia” birojā (Leona
Paegles ielā 47, Valmiera). Šajā pašā dienā pēc neliela pārtraukuma uzreiz tiks
paziņoti konkursa rezultāti un kopā atzīmēsim šo notikumu.
4.3. Atbalstītos projektus varēs īstenot no 2019. gada aprīļa līdz novembrim.
5. Cik daudz naudas pieejams?
5.1. Konkursa budžets ir 2000 eiro, bet atkarībā no ideju kvalitātes un skaita konkursa
rīkotāji var visu naudu neizlietot vai lemt par summas palielināšanu.
5.2. Vienas idejas apmērs nav ierobežots, protams, iekļaujoties kopējā budžetā.
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5.3. Naudu var izmantot jebkāda veida izmaksām, kas ir saistītas un nepieciešamas
projekta īstenošanai.
5.4. Konkursa rīkotāji var vērtēšanas gaitā piedāvāt projekta izmaksas mainīt (samazināt,
palielināt vai citādi precizēt).

6. Kā iesniegt savu ideju?
6.1. Idejas uzmetums jāiesniedz tiešsaistes anketas formā. Saite pieejama Valmieras
novada fonda mājaslapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.
6.2. Pilnā projekta pieteikuma veidlapa pieejama Valmieras novada fonda mājaslapā
www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.
6.3. Pieteikums noteiktajā termiņā jāiesniedz elektroniski, to nosūtot uz e-pastu
vnf@vnf.lv. Nav nepieciešamības ne drukāt, ne skenēt.
7. Kā vērtēs iesniegtās studentu idejas?
7.1. Valmieras novada fonda un “Wunder Latvia” veidotā komisija vērtēs idejas autoru
pašiniciatīvu un motivāciju, idejas aktualitāti, lietderību un ietekmi (arī cik plašu
sabiedrības daļu projekts skars un iesaistīs) un citus faktorus, kas ļaus pārliecināties
par naudas jēgpilnu ieguldījumu.
7.2. Konkursa rīkotāji pēc pieteikumu iesniegšanas un projektu aizstāvēšanas laikā var
uzdot jautājumus un lūgt iesniegt papildu informāciju, lai labāk izprastu projektu.
8. Kas notiks pēc tam, kad projekti būs izvēlēti?
8.1. Ar atbalstīto projektu autoriem Valmieras novada fonds parakstīs līgumu un vienosies
par projekta īstenošanas nosacījumiem.
8.2. Projekta laikā fonds gaidīs jaunumus par aktuālajām norisēm un iespējām piedalīties
procesā. Tāpat gan fonds, gan “Wunder Latvia” ir gatavi un atvērti sniegt atbalstu
projekta īstenošanas gaitā, ja rodas aizķeršanās, neskaidrības vai ir jautājumi.
8.3. Pēc projekta īstenošanas būs jāiesniedz saturiskā un finansiālā atskaite (fonds var
palīdzēt to sagatavot).
8.4. Neatbalstīto projektu autoriem fonds iespēju robežās palīdzēs meklēt citus variantus,
kā idejas īstenot.
9. Kas rīko Wunder idejlauzi?
9.1. Projektu konkursu “Wunder idejlauzis” rīko Valmieras novada fonds, pateicoties
SIA “Wunder Latvia” finansiālam atbalstam.
9.2. Jebkurā konkursa posmā ar jautājumiem vai komentāriem var sazināties ar Valmieras
novada fondu: vadītājs Ansis Bērziņš, tālrunis 20258200, e-pasts: vnf@vnf.lv.
Konsultēties var arī klātienē fonda birojā Garā ielā 10, Valmierā, iepriekš norunājot
tikšanos.
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