Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers och kommuners
utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022
Från den 15 mars till den 14 maj 2018 kan finländska civilsamhällesorganisationer och kommuner ansöka om
statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022.
Som ett led i budgetberedningen för 2019 utlyser utrikesministeriet statsunderstödet för
civilsamhällesorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt 2019–2022.
Statsunderstödet är beroende av prövning och när det beviljas och används gäller statsunderstödslagen
(688/2001). De allmänna villkoren för beviljandet av statsunderstöd är fastställda i 7 § i statsunderstödslagen.
Civilsamhällesorganisationers (CSO) och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt är en del av Finlands
utvecklingssamarbete som helhet. De projekt som får stöd ska beakta statsrådets utvecklingspolitiska
redogörelse (4.2.2016) och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (24.8.2017). Under denna
ansökningsomgång uppmuntrar utrikesministeriet särskilt till projekt i de minst utvecklade länderna (Least
Developed Countries, enligt definitionen av OECD:s biståndskommitté DAC) och till samverkansprojekt med
andra aktörer, till exempel partnerskap mellan organisationer och företag.
Statsunderstöd kan beviljas för nya projekt eller som fortsatt finansiering för projekt som tidigare beviljats
projektstöd av utrikesministeriet. Det är inte fråga om varaktig finansiering utan en tidsbestämd insats med vars
hjälp civilsamhällets eller lokalförvaltningens kapacitet utvecklas i ett utvecklingsland.
Statsunderstödet kan högst täcka 85 procent av projektets hela budget, eller 92,5 procent om projektets
huvudsakliga mål är att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den resterande delen ska
organisationen finansiera själv.
Projektstöd beviljas inte för planeringen av projekt. Ett projekt kan inte heller beviljas stöd för ett år som det redan
beviljats projektstöd för av utrikesministeriet.
Sökande ska uppfylla följande minimikrav:
Statsunderstöd kan beviljas en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten
för ansökan varit registrerad i minst två år. Statsunderstöd kan dessutom beviljas en finländsk kommun,
samkommun eller Kommunförbundet.
Sökande ska lämna in de bilagor med uppgifter om organisationen eller kommunen till ministeriet som avses
på basinformationsblanketten.
Sökande har tillräckliga resurser med avseende på personal, administration och ekonomi för att genomföra
och administrera det projekt som presenteras i ansökan om statsunderstöd. Sökande har kapacitet att svara
för projektets självfinansiering.
Sökande intygar att varken organisationen, någon medlem i dess förvaltnings-, lednings eller tillsynsorgan
eller någon person med representations-, beslutande- eller tillsynsbefogenheter under de senaste fem åren
genom en lagakraftvunnen dom har dömts för något av de brott som nämns i bilaga 2 till ansökan och att
dessa personer inte undviker rättegång. Sökande intygar också att organisationen inte med lagakraftvunnet

beslut har påförts en sådan påföljdsavgift som nämns i bilaga 2 det år som statsunderstöd beviljats eller de
två föregående åren.
Projektansökan ska uppfylla följande minimikrav:
Sökande ska i ansökan redogöra för sin självfinansieringsdel enligt de allmänna villkoren för statsunderstöd
och tilläggsvillkoren för projektstöd.
Projektet genomförs i ett land som av OECD:s biståndskommitté DAC definieras som utvecklingsland.
Den sökande har en lokal samarbetspartner som ska genomföra projektet och med vilken den sökande har
ingått intentionsavtalet om genomförandet av projektet.
Projektet ska stärka det lokala civilsamhället i enlighet med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila
samhället från 2017. Kommunprojekt ska stärka lokalförvaltningens kapacitet.
Projektet främjar minst en av de prioriteringar i Finlands utvecklingspolitik som presenteras i statsrådets
utvecklingspolitiska redogörelse (4.2.2016).
Projektet är sensitivt i fråga om de mänskliga rättigheterna, det vill säga beaktar de mänskliga rättigheterna
enligt definitionen i den allmänna anvisningen om rättighetsperspektiv i utveckling (2015).

När ansökningarna utvärderas läggs särskild uppmärksamhet vid följande kriterier:
Projektet stärker det lokala civila samhällets kapacitet eller – för de kommunala aktörernas del –
lokalförvaltningens kapacitet i enlighet med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället.
Av projektplanen framgår tydligt vilken förändring man eftersträvar med hjälp av projektet. Projektet har en
logisk resultatkedja och indikatorer som mäter resultatmålen. En grundläggande kartläggning (s.k. baseline)
har gjorts för projektet, eller åtminstone en plan för hur kartläggningen ska genomföras.
Bedömning av hållbarheten av resultat samt projektets exitstrategi.
Projektet är inriktat på de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries, LDC, enligt OECD:s
biståndskommitté DAC) eller bräckliga stater (enligt OECD:s definition).
I projektet ingår motiverade och genomtänkta partnerskap mellan olika aktörer som tillför projektet mervärde,
till exempel partnerskap med andra organisationer, kommuner, företag eller läroanstalter.
Ansökningarna bedöms också på följande kriterier:
Den sökande har särskild expertis inom projektets verksamhetsområde.
I ansökan framgår att den sökande har god kännedom om den lokala samarbetspartnern samt dennes
bakgrund och verksamhet, kompetens och resurser.
Vilken nivå av rättighetsperspektiv i fråga om de mänskliga rättigheterna projektet har och hur
rättighetsperspektivet beaktas i projektet.
Motivering till valet av projektets förmånstagare, dess delaktighet och ägarskap.
Omfattningen av projektets riskanalys och riskhanteringsplan.
Nivån på projektets plan för uppföljning och utvärdering.

Projektets budget och tidtabell är realistiska och välmotiverade.
I projektplanen beaktas andra aktörers verksamhet inom samma sektor, eventuella beröringspunkter och
komplettering uppmärksammas.
Den sökande känner till målen i mottagarlandets egna utvecklingsstrategier. Vid behov kan den sökande
motivera avvikelser från mottagarlandets utvecklingsstrategi.
I projekt som genomförs i Finlands bilaterala partnerländer beaktar den sökande Finlands övriga verksamhet
som stöds med medel för utvecklingssamarbete.
Kvaliteten på och målen i projektets kommunikationsplan.
I bedömningen av ansökningar om stöd för fortsatta projekt beaktas dessutom följande:
Motiveringar till behovet av ett fortsatt projekt.
Resultaten av det föregående projektskedet och hur erfarenheterna kommer att utnyttjas i planeringen av
fortsättningen.
Hur tidigare projekt som fått statsunderstöd genomförts och hur villkoren i statsunderstödsbeslutet uppfyllts.

Utöver dessa kriterier görs en helhetsbedömning som beaktar verifierbara erfarenheter och omdömen av
sökandes eventuella tidigare verksamhet som genomförts med finansiering av utrikesministeriet samt helheten
av de beviljade projekten i förhållande till målen i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse (4.2.2016) och den
utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället.

Statsunderstödet beviljas för användning enligt statsunderstödslagen, de allmänna villkoren för statsunderstöd
och tilläggsvillkoren för projektstöd. Villkoren finns på sidan Projektstöd och sökande förväntas sätta sig in i
villkoren på förhand. Utrikesministeriet kan också fastställa särskilda villkor för enskilda stödbeslut.
Ansökan med bilagor ska fyllas i på utrikesministeriets blanketter, som kan laddas ned på sidan Projektstöd. För
att kunna lämna in en ansökan måste organisationen först lämna in en basinformationsanmälan genom
utrikesministeriets e-tjänst. Blanketten finns på samma webbsida och den ska returneras senast den 30 april
2018.

Anvisningar för utrikesministeriets e-tjänst. E-tjänsten kräver KATSO-autentisering.

Ansökningarna med bilagor ska lämnas in genom e-tjänsten senast måndagen den 14 maj 2018 kl. 16.15.
Ansökningar som lämnas in efter det beaktas inte.

Frågor om ansökan kan riktas till utrikesministeriets enhet för det civila samhället (keo-30@formin.fi) senast den
1 april. Alla svar publiceras på webbplatsen två veckor senare.

