Ifyllningsanvisningar: Bilaga som kompletterar ansökningsblanketten om stöd för kommunikationsoch utbildningsprojekt om global utveckling (bilaga 1)
Som bilaga till ansökningsblanketten för projekt för kommunikations- och utbildningsprojekt om global
utveckling ska den ansökande organisationen lämna till ett dokument som kompletterar informationen i
ansökningsblanketten gällande de frågor som nämns här nedan. Den maximala längden för bilagan är
fyra (4) sidor.
I bilagan till ansökningsblanketten ska följande ingå:
1. Fokusområde: Meddela det fokusområde som ansökan gäller
a. Kommunikationsprojekt
Riksomfattande eller regionala kommunikationsprojekt som ökar kunskapen om Agenda 2030,
Finlands utvecklingspolitik och frågor om global utveckling.
b. Pedagogiska projekt
Projekt med fokus på skolvärlden, småbarnspedagogiken eller det fria bildningsarbetet som
stöder utbildningen om globala frågor och hållbar utveckling.
c. 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.
2. Under punkt 7 på ansökningsblanketten (Projektets mål) finns separata fält för
utbildningsprojekt (7.2.1.) och kommunikationsprojekt (7.2.2.). Om projektet behandlar
fokusområde C (företagsansvar), svara på följande fråga (max 2 500 tecken):
Motivera projektets verksamhet och dess resultat mer detaljerat. Med vilka metoder stärker
projektet företagsansvaret i koppling till utvecklingsländer? Beskriv det planerade samarbetet
och dialogen med den privata sektorn inom projektet.
3. Kopplingen till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling: Genom vilka konkreta
åtgärder medverkar projektet till genomförandet av Agenda 2030 och speciellt delmål 4.7?
4. Fortsättningsfrågor till ansökningsblankettens punkter 5 och 11:




Hur följer man upp projektets lärdomar och effekter?
Är det planerat att utföra en extern evaluering av projektet?
Har den sökande följt upp lärdomar och effekter i eventuellt tidigare arbete
gällande kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling, eller har det
utförts externa evalueringar av det tidigare arbetet? Ifall att detta har gjorts, hur har
den sökande använt sig av uppföljnings- och/eller evalueringsarbetets resultat i
utvecklandet av arbetet?

5. Specificerad budget. I budgeten ska projektets självfinansieringsandel framgå och den sökande
ska specificera de tjänstedonationer som eventuellt ingår i budgeten. Obs! Värdet av donationer
i form av varor och tjänster ska inkluderas även i projektets årliga totala kostnader på
ansökningsblanketten (punkt 13 i blanketten) så att punkterna 12 och 13 visar samma siffror.
Obs! Till ansökan om stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling ska bifogas
endast bilagan som kompletterar ansökningsblanketten (bilaga 1) och försäkran (bilaga 2). Bilagorna ska
följa utlysningen och bilagornas ifyllningsinstruktioner. Bifoga inte överlopps eller för långa bilagor till
ansökan: ifall den sökande bifogar för långa eller överlopps bilagor, beaktar utrikesministeriet inte
överlopps material eller det material som går över det angivna sidantalet.

