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Utlysning: Extra ansökningsomgång hösten 2019 för tilläggsfinansiering 2020–2021
Utrikesministeriet utlyser en extra ansökningsomgång för finländska civilsamhällesorganisationer som
fått programstöd för utvecklingssamarbete 2018–2021. Under denna ansökningsomgång är det möjligt
att få tilläggsfinansiering för pågående program åren 2020–2021 med beaktande av de kriterier som
nämns nedan.
Det är utrikesministeriets enhet för det civila samhället (KEO-30) som ansvarar för
ansökningsomgången.
Anslagets belopp slås slutgiltigt fast i och med att riksdagen godkänner budgeten för 2020. Enligt den
preliminära planen är anslaget för tilläggsfinansieringen ca 22 miljoner euro, varav 11 miljoner euro
fördelas 2020 och 11 miljoner euro 2021. Programstödet är ett behovsprövat statsunderstöd som
beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).
Prioriterade områden och kriterier
Ansökan ska uppfylla följande minimikrav:
1. Den föreslagna utvidgningen av programmet främjar minst ett av de prioriterade områdena
som nämns i regeringsprogrammet: kvinnors och flickors ställning och rättigheter,
demokrati och fungerande samhällen, god utbildning, stärkande av den ekonomiska basen
och sysselsättningen i utvecklingsländerna, bekämpning av och anpassning till
klimatförändringen, tryggad livsmedelsförsörjning, vatten, förnybar energi och hållbar
användning av naturresurser, inklusive skogsplantering.
2. Utvidgningen av programmet är åtminstone sensitiv vad gäller de mänskliga rättigheterna.
3. Utvidgningen ska gälla verksamhet i utvecklingsländer enligt OECD:s biståndskommittés
definition av offentligt utvecklingssamarbete och målländerna ska ligga i Afrika.
4. Programmet ska också beakta utrikesministeriets genomgripande mål för
utvecklingssamarbete.
5. I ansökan ska sökande redovisa för självfinansieringsandelen för utvidgningen.
De ansökningar som fyller minimikriterierna utvärderas på följande grunder:
1. Av de globala målen för hållbar utveckling och regeringsprogrammets prioriteringar
uppmärksammas särskilt följande:
a) jämställdhet
b) kampen mot och/eller anpassning till klimatförändringen
c) rättigheter för minoriteter och andra personer i utsatt ställning1
d) stärka civilsamhällets tillstånd och förutsättningar
2. utvidgningens ändamålsenlighet med tanke på det pågående programmets mål
3. organisationens kapacitet för utvidgningen
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enligt de förbjudna diskrimineringsgrunderna i FN:s människorättskonventioner
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Utöver dessa kriterier görs en helhetsbedömning där vi beaktar de påvisbara erfarenheter och
utvärderingar som programmet tillsvidare genererat och det föreslagna tillägget som helhet i
förhållande till regeringsprogrammets utvecklingspolitiska prioriteringar och till det befintliga anslaget.
Villkor för statsunderstödet
Statsunderstödet beviljas för verksamhet som fyller de allmänna villkoren för statsunderstöd och
tilläggsvillkoren för programstöd (samma villkor som för programstöd beviljat för 2018–2021). I
stödbesluten kan det därtill fastställas särskilda villkor för vissa sökande eller program.
En förutsättning är att organisationen är kapabel att genomföra tillägget till programmet i sin helhet
under 2020–2021.
De nya beviljade summorna kan för respektive år 2020 och 2021 vara ett tillägg på högst 30 procent och
minst 10 procent till organisationens nuvarande årliga statsbidrag för 2020-21. Denna utlysning
förpliktigar inte utrikesministeriet att bevilja stöd åt alla sökande eller att bevilja det fulla ansökta
beloppet.
Hur ansöker man om tillägget?
Ansökan ska lämnas som bilaga till blanketten för kompletteringsanmälan till den nuvarande godkända
ansökan i utrikesministeriets e-tjänst. Ansökan ska innehålla:










motivering till programmets utvidgning
inverkan på programmets resultatområden och matris
inverkan på programmets land- eller regionportfölj
utredning om organisationens kapacitet att förvalta den föreslagna utvidgningen
en kortfattad analys om mervärdet till programmets resultat
en kortfattad analys om hur utvidgningen främjar utrikesministeriets genomgripande
målsättningar
en kortfattad analys om hur utvidgningen stärker civilsamhällets tillstånd och villkor
en kortfattad analys av utvidgningens rättighetsperspektiv
den summa som söks och en utredning om den självfinansieringsandel som krävs

Bilagor (2 st.):



en uppdaterad budget för programmet (utvidgningen specificerad i samma dokument)
en uppdateras resultatmatris för programmet (utvidgningens effekter specificerade i samma
matris)

Ansökan ska vara i word-format och vara högst 15 sidor plus bilagorna.
Ansökan om statsunderstöd ska lämnas in senast den 31 oktober 2019 kl. 12.00. Ansökningar som
lämnas in efter det beaktas inte. När bedömningen av ansökningarna fortskrider kan utrikesministeriet
vid behov be de sökande om tilläggsuppgifter och preciseringar.
Frågor om ansökningsomgången kan riktas till keo-30@formin.fi till och med måndagen den 7 oktober
2019. Svaren på alla frågor sänds ut till alla som utlysningen gäller per e-post senast onsdagen den 9
oktober 2019. +++

