Riktlinjer för Nordisk jämställdhetsfond
I projektansökan ska anges hur väl projektet möter nedanstående krav:
a. Nordisk nytta
Med nordisk nytta avses i vilken grad projektet:
•
•
•
•

genererar påtagligt positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det
hade bedrivits på nationell nivå
manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, både i och utanför regionen
bidrar till ny infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för jämställdhet
på ett konstruktivt sätt möter utmaningar med ett nordiskt samarbete, såsom nationella
hinder och olikheter

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:
•
•

motiverar varför projektet ska drivas som ett nordiskt samarbete
beskriver det mervärde respektive utmaningar de samarbetande parterna ser i att
arbeta tillsammans över landsgränserna

b. Jämställdhetspolitiskt mervärde
Med jämställdhetspolitiskt mervärde avses i vilken grad projektet:
•

•
•

syftar till att möta problem med ojämställdhet, avseende kvinnors och mäns, flickors
och pojkars rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och
bidra till samhällets utveckling
bidrar till ny/förändring av och/eller erfarenhetsutbyte om kunskap, metoder och
modeller om ojämställdhet/jämställdhet
bidrar till att möta utmaningar som identifieras i det nordiska samarbetsprogrammet
för jämställdhet

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:
•
•
•

beskriver de problem med ojämställdhet som de samarbetande parter har identifierat
och som projektet avser att möta
visar vilken förståelse de samarbetande parterna har av dessa problem utifrån teoretisk
kunskap och/eller beprövad erfarenhet
visar på kännedom om tidigare arbete, kunskap och/eller forskning kring de problem
de samarbetande parterna avser att möta, och mot bakgrund av detta beskriver på
vilket sätt projektet ska bidra till förändring och ny kunskap

c. Hållbarhet
Med hållbarhet avses i vilken grad:
•

projektets utformning möjliggör för andra att dra slutsatser och dra lärdom av
projektets framgångar och motgångar

•

resultat och insatser förväntas ha bestående effekter, genom infrastruktur och
produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter,
etc., och hur dessa utformats för att nå relevanta målgrupper

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:
•

beskriver hur och till vilka målgrupper de samarbetande parterna planerar att
kommunicera projektet och dess resultat, samt hur de kommer att säkerställa att detta
finns tillgängligt efter att projektet avslutats

d. Genomförande
Med genomförande avses:
•

hur sannolikt det är, mot bakgrund av de sökandes kompetens och erfarenhet, att
projektet kommer att genomföras så som de sökande beskrivit

•

vilka förutsättningar de sökande har att arbeta tillsammans, exempelvis genom att de
bidrar med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter som gör att de kan
komplettera varandra

Här utgår bedömningen utifrån hur väl ansökan:
•

beskriver hur de samarbetande parterna planerar att gå till väga för att möta de
identifierade problemen samt motiverar val av tillvägagångssätt, avseende
möjligheterna att nå resultat och att dra slutsatser av dessa resultat

beskriver vad huvudsökande respektive samarbetsorganisationerna kommer att bidra med i
projektet, samt tidigare erfarenhet av liknande samarbeten
e. Ekonomisk rimlighet
Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra
finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen
och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella
bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.
Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).
Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive
totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I
budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten. Medel kommer
inte att beviljas till revision och resekostnader (med undantag för resekostnader för
representanter för frivilligorganisationer och inviterade talare).
Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och andra
driftskostnader (t.ex. hyra, ström, IT).

