Utrikesministeriet utlyser en ansökningsomgång för finländska civilsamhällesorganisationers
kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 30.9.2020-16.11.2020.
Som ett led i budgetberedningen för 2021 utlyser utrikesministeriet statsunderstöd för finländska
civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2021–2022. Stödet
är en del av de anslag för utvecklingssamarbete som avsatts för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Stödet är
ett behovsprövat statsunderstöd som beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).
Civilsamhällesorganisationernas kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är en del av
Finlands utvecklingssamarbete.
Stödet kan sökas för att genomföra kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2021–2022.
Anslagets belopp slås slutgiltigt fast i och med att riksdagen godkänner budgeten för 2021. Preliminärt har 2
miljoner euro planerats för utlysningen för åren 2021–2022.
Genom understödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling finansieras projekt som
ökar finländarnas kunskap om utvecklingsfrågor och engagerar allmänheten i utvecklingssamarbetet. Stödet för
kommunikation och utbildning om globala frågor främjar genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling1 och stärker det globala partnerskapet i Finland i enlighet med mål nr 17. Denna stödform
fokuserar särskilt på genomförandet av det globala delmålet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper
och färdigheter för att främja hållbar utveckling. Genom utlysningen eftersträvas såväl geografisk spridning i
Finland som mångsidiga målgrupper.
Stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är inte permanent finansiering utan en
extra insats under en viss period, som ska stärka kännedomen om globala utvecklingsfrågor i Finland.
Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets budget. Den resterande andelen av projektets
kostnader ska sökanden finansiera själv enligt tilläggsvillkoren för stödet.
Understödet beviljas för tre olika typer av projekt:
Kommunikationsprojekt
Riksomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030, Finlands
utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.
Pedagogiska projekt
Projekt med fokus på skolvärlden, småbarnspedagogiken eller det fria bildningsarbetet som stöder utbildningen
om globala frågor och hållbar utveckling.
Projekt för företagsansvar
Projekt som ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företagsansvar i koppling till
utvecklingsländer och främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av global hållbar utveckling.
Minimikrav som den sökande och projektansökan måste uppfylla (ansökan bedöms inte om inte dessa kriterier
uppfylls):
Krav som gäller den sökande:
a. Den sökande ska vara en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten
för ansökan varit registrerad i minst två år.
b. Bilaga som kompletterar ansökningsblanketten (bilaga 1) och försäkran (bilaga 2) ska lämnas in
tillsamman med ansökningsblanketten.
Krav som gäller projektet:
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https://um.fi/agenda-2030-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling

c. Projektets verksamhet och budskap ska återspegla utvecklingsländernas perspektiv. Enligt OECD:s
biståndskommitté DAC:s definition räknas kommunikation om globala frågor i givarlandet till
användningen av medel för utvecklingssamarbete. Syftet med kommunikationen är att öka
allmänhetens kunskap om eller intresse för utvecklingssamarbete.
d. Den sökande framställer en självfinansieringsandel för projektet eller en åskådlig plan för att skaffa
självfinansieringsandelen. Självfinansieringsandelen presenteras på årsnivå enligt stödformens villkor.
e. Den sökande visar med sin ansökan, sin basinformationsanmälan och sin tidigare verksamhet att
organisationen har tillräckliga resurser med avseende på personal, administration och ekonomi för att
genomföra och administrera det kommunikations- eller utbildningsprojekt som presenteras i ansökan.
f. Projektet beaktar målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik2, det människorättsbaserade
förhållningssättet och Finlands utvecklingspolitiks övergripande mål, och är i linje med den
utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). Enligt definitionen i den allmänna
anvisningen Ett människorättsbaserat förhållningssätt till utveckling (2015)3 ska projektet vara minst
sensitivt i fråga om de mänskliga rättigheterna. Projektet ska leva upp till minimikraven i de
övergripande målen (do no harm), enligt anvisningarna angående målen (2020).4
Bedömningskriterier
Kommunikationsprojekt
 Genom projektet ämnar organisationen öka kunskapen om de globala målen, om Finlands
utvecklingspolitik och om globala utvecklingsfrågor, och projektet har en tydlig koppling till
genomförandet av det globala delmålet 4.7 i Finland.
 Projektet fastställer ändamålsenliga, tillräckligt omfattande och mångsidiga målgrupper med tanke på
projektets mål. I sin ansökan inkluderar den sökande en trovärdig och detaljerad plan för hur de
avsedda målgrupperna ska nås och hur detta ska mätas.
 Projektet har tydligt uppställda mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts.
 Projektets resurser är rimliga och ändamålsenliga i förhållande till projektets mål, verksamhet, tidsplan
och målgrupper. Budgeten och tidsplanen har specificerats klart och tydligt.
 I ansökan förs det fram att sökanden har den expertis om kommunikation och den kunskap om
målgrupperna som krävs med tanke på målen. I ansökan framgår också resultaten av tidigare
verksamhet som genomförts med utrikesministeriets eller någon annan finansiering.
 I ansökan identifieras riskerna med projektet och beredskapen för dessa, samt de begränsningar,
anvisningar, hälso- och säkerhetsförfaranden som coronapandemin medför.
Pedagogiska projekt
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Projektet siktar på att stärka den globala ansvarskänslan och aktivt globalt medborgarskap i skolvärlden,
i småbarnspedagogiken eller i det fria bildningsarbetet. Projektet har en tydlig koppling till de globala
målen och till genomförandet av delmål 4.7 i Finland.
I projekt som riktar sig till skolorna finns en tydlig koppling till grunderna för läroplanen, och i projekt
riktade till småbarnspedagogiken en koppling till planen för småbarnspedagogik. I projekt i skolvärlden
och inom det fria bildningsarbetet är samarbetet uppbyggt så att målen är realistiska och
ändamålsenliga med tanke på varje enskild målgrupp.
Det har fastställts ändamålsenliga, tillräckligt omfattande och mångsidiga målgrupper med tanke på
projektets mål. I sin ansökan inkluderar den sökande en trovärdig och detaljerad plan för hur de
avsedda målgrupperna ska nås och hur detta ska mätas.
Projektet har tydligt uppställda mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts.

Mål och principer för Finlands utvecklingspolitik: https://um.fi/finlands-utvecklingspolitiska-mal-och-principer.
Human Rights Based Approach in Finland’s Development Cooperation – Guidance note, 2015
4
Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation
https://um.fi/documents/35732/0/Annex+4+-+Cross-cutting+Objectives+%281%29.pdf/e9e8a940-a382-c3d5-3c5fdc8e7455576b?t=1596727942405
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Projektets resurser är rimliga och ändamålsenliga i förhållande till projektets mål, verksamhet, tidsplan
och målgrupper. Budgeten och tidsplanen har specificerats klart och tydligt.
I ansökan framgår att sökanden har den expertis om utbildning och globala frågor och den kunskap om
målgrupperna som krävs med tanke på målen. I ansökan framgår också resultaten av tidigare
verksamhet som genomförts med utrikesministeriets eller någon annan finansiering.
I ansökan identifieras riskerna med projektet och beredskapen för dessa, samt de begränsningar,
anvisningar, hälso- och säkerhetsförfaranden som coronapandemin medför.

Projekt för företagansvar:









Projektet ökar allmänhetens och centrala intressegruppers kunskap om företagens samhällsansvar i
koppling till utvecklingsländer och främjar ansvarsfull affärsverksamhet som en del av globalt hållbar
utveckling. Projektet har en koppling till Agenda 2030 och till företagens roll i att genomföra de globala
målen samt till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Projektet inkluderar välplanerat och åskådligt beskrivet samarbete och systematisk dialog med den
privata sektorn.
Det har definierats en omfattande och/eller strategiskt viktig målgrupp för projektet, vars kunskap och
aktörskap utökas för att främja ansvarsfull affärsverksamhet. I sin ansökan inkluderar den sökande en
trovärdig och detaljerad plan för hur målgrupperna ska nås och hur detta ska mätas.
Projektet har tydligt uppställda mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts.
Projektets resurser är rimliga och ändamålsenliga i förhållande till projektets mål, verksamhet, tidsplan
och målgrupper. Budgeten och tidsplanen har specificerats klart och tydligt.
I ansökan framgår att sökanden har den expertis om främjandet av samhällsansvar och den kunskap om
målgrupperna som krävs med tanke på målen. I ansökan framgår också resultaten av tidigare
verksamhet som genomförts med utrikesministeriets eller någon annan finansiering.
I ansökan identifieras riskerna med projektet och beredskapen för dessa, samt de begränsningar,
anvisningar, hälso- och säkerhetsförfaranden som coronapandemin medför.

I bedömningen av samtliga ansökningar uppskattas:


I projektet ingår välplanerade och åskådligt beskrivna partnerskap och nätverk (t.ex. partnerskap med
små och nya aktörer inom kommunikation och utbildning om global utveckling) som medför mervärde
till projektets mål, innehåll, metoder eller tillgång till målgrupperna.



I projektet försöker man nå ut till nya områden i Finland och till mångsidiga målgrupper (till exempel i
det fria bildningsarbetet, från olika yrkesgrupper, grupper inom fritids- eller ungdomsverksamheten). I
projektet uppmärksammas särskilt deltagande av personer med funktionsnedsättning och att
verksamheten och det material som produceras är tillgängligt.



I projektet skapas eller vidareutvecklas nya metoder för undervisning eller kommunikation som lämpar
sig för den moderna mediala och pedagogiska miljön samt är kopplade till aktuella utvecklingspolitiska
teman.



I projektet följer man upp lärdomar och effekter i arbetet för ökat globalt ansvarstagande och hur
projektet främjar genomförandet av det globala delmålet 4.7.

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med utrikesministeriets allmänna villkor för statsunderstöd
samt tilläggsvillkoren för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling. De allmänna villkoren
och tilläggsvillkoren för detta projektstöd finns på utrikesministeriets webbplats och det förväntas att
organisationerna sätter sig in i villkoren innan de ansöker om stöd. Utrikesministeriet kan också fastställa
specialvillkor som gäller enskilda beslut om statsunderstöd.
Ansökan om stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling ska göras på
utrikesministeriets blanketter, som finns på ministeriets webbplats. (https://um.fi/stod-tillcivilsamhallesorganisationers-projekt-for-kommunikation-och-global-fostran) På webbplatsen finns även en lista

över bilagor som är obligatoriska och anvisningar för hur blanketterna ska fyllas i. För att kunna lämna in
ansökningsblanketten måste sökanden först lämna in blanketten med basinformation genom
utrikesministeriets e-tjänst, om sökanden inte redan lämnat in en sådan blankett för 2020.
Basinformationsblanketten finns i e-tjänsten på adressen https://online-asiointi.um-plm.fi. Det är bra att lämna
in basinformationsanmälan i god tid innan ansökningstiden löper ut, och senast den 30 oktober 2020, eftersom
organisationen i samband med kvitteringen att basinformationsanmälan tagits emot får en kod som behövs för
att lämna in ansökan i e-tjänsten. Basinformationsanmälan kan vid behov kompletteras senare.
Ansökningsblanketten med bilagor ska lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst senast måndagen den 16
november 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.
Obligatoriska bilagor till ansökan:
☐Bilaga 1: Bilaga som kompletterar ansökningsblanketten. Anvisningar för hur bilagan ska fyllas i finns på
webbplatsen om stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling.
☐Bilaga 2: Försäkran, som vinns på webbplatsen om stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om
global utveckling.
I bedömningen av ansökan beaktas endast ansökningsblanketten och dess obligatoriska bilagor. Inga andra
dokument ska fogas till ansökan.
Organisationen kan skicka frågor till enheten för det civila samhället (vgk.um@formin.fi) fram till den 19 oktober
2020 med rubriken ”Stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2020”. Alla svar
publiceras på utrikesministeriets webbplats den 22 oktober 2020.

Kom-ihåg-lista
☐Frågor kan lämnas in till den 19 oktober 2020. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats den 22
oktober 2020.
☐Lämna in basinformationsanmälan i god tid innan ansökningstiden löper ut, och senast den 30 oktober 2020
eftersom organisationen först då får den kod som behövs när ansökan lämnas in i e-tjänsten.
☐Ansökan ska vara utrikesministeriet tillhanda senast den 16 november 2020 kl. 16.15. Denna tidsfrist är
ovillkorlig. När du laddar upp ansökan på det elektroniska användarkontot, minns att också välja ”Lämna in
ansökan”.
Obligatoriska bilagor är den kompletterande blanketten (anvisningar på webbplatsen om stödet för
kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling) och försäkran.
Därefter behandlas ansökan och ministeriet fattar beslut om statsunderstöd.
Ministeriet skickar beslut om statsunderstöd, motiveringar och eventuella specialvillkor genom e-tjänsten.
☐En organisation som fått ett positivt beslut om statsunderstöd ska lämna in en förbindelseblankett till
utrikesministeriet inom en månad efter att beslutet tagits emot.
☐Före den första utbetalningen ska organisationen lämna in:

-

bilagor som eventuellt saknas i basinformationsanmälan
en eventuellt anpassad budget

