BILAGA 1

30.9.2022

Anvisningar för att fylla i blanketten
Bilaga 1 som kompletterar ansökningsblanketten om stöd för
kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling
Tillsammans med ansökningsblanketten för projekt för kommunikations- och utbildningsprojekt om global
utveckling ska sökanden lämna till ministeriet ett dokument (i word- eller pdf-format) som kompletterar
informationen i ansökningsblanketten med den detaljinformation som anges nedan. Den information som
redan finns på ansökningsblanketten behöver inte återges i bilagan.
Ansökningarna och bilagorna är i princip offentliga handlingar och blir offentliga när besluten om
statsunderstöd har fattats. Sökandena kan vid behov motivera varför vissa delar av ansökan bör omfattas av
sekretess. En handlings offentlighet, efter att den lämnats in till en myndighet, bedöms från fall till fall med stöd
av offentlighetslagen (621/1999) och annan lagstiftning. Utrikesministeriet fattar beslut om offentligheten för
de handlingar som lämnas till ministeriet.

Tekniska detaljer som gäller den kompletterande bilagan till ansökningsblanketten




Bilagan får vara högst tre (3) sidor lång. Till ansökan ska inte fogas extra bilagor eller bilagor som är
längre än tre sidor. Ministeriet kommer inte att beakta eller bedöma det extra materialet eller material
som överskrider det tillåtna sidantalet.
Bilagans filnamn får bara innehålla bokstäverna a–z och A–Z och siffrorna 0–9. Tillåtna specialtecken är
endast bindestreck och understreck (- _ ). Filnamnet ska sluta på en filändelse som innehåller 2-6
tecken. Tillåtna tecken är bara bokstäverna a-z och A-Z, till exempel .docx. Andra tecken är inte tillåtna i
filnamnet, inte heller mellanslag.

I bilagan till ansökningsblanketten ska ingå
A. Fokusområden: ange det fokusområde som ansökan i första hand gäller (det är möjligt att
projektet rör flera områden)
1. Kommunikationsprojekt
Riksomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030, Finlands
utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.
2. Pedagogiska projekt och utbildningsprojekt
Projekt med fokus på skolvärlden, småbarnspedagogiken, det fria bildningsarbetet eller projekt med
fokus på något annat som stöder som stöder utbildningen om globala frågor och hållbar utveckling.
3. Projekt för företags samhällsansvar
Projekt som ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företags samhällsansvar och
dess konsekvenser för utvecklingsländerna och den globala hållbara utvecklingen samt som och främjar
ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt hållbar utveckling.

B. Under punkt 7 på ansökningsblanketten (Projektets mål) finns separata fält för pedagogiska
projekt och utbildningsprojekt (7.2.1.) och kommunikationsprojekt (7.2.2.). Om projektet gäller
fokusområde 3 (företagsansvar) svara på följande fråga (max 2 500 tecken):
Motivera projektets verksamhet och dess resultat mer detaljerat. På vilket sätt ökar projektet allmänhetens och
centrala intressegruppers kunskap om företags samhällsansvar och dess konsekvenser för utvecklingsländerna
och den globala hållbara utvecklingen och/eller främjar en ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt
hållbar utveckling. Beskriv samarbete och dialog med den privata sektorn inom projektet.

C. Ytterligare frågor till 5 och 11 punkten på ansökningsblanketten



Hur följer man upp projektets effekter? Ge också en beskrivning av vad man lär sig av det.
Har man följt upp de erfarenheter och resultat som sökanden eventuellt har fått av det tidigare arbetet
med kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling, eller har det
utförts externa utvärderingar av det tidigare arbetet? Om svaret är ja, på vilket sätt har man använt sig
av uppföljnings- och/eller utvärderingsresultaten för att utveckla arbetet?

D. Motivera verksamhetens kostnadsstruktur och de föreslagna personalresurserna

