PROJEKTKRITERIER KLIMATAPPELL
Bakgrund
I samband Melodifestivalen genomför Radiohjälpen en humanitär appell kring klimatets
konsekvenser för människors överlevnad. Insamling sker både genom en appell och genom
omröstningen vid Melodifestivalen. Radiohjälpen har valt ett klimatfokus eftersom
klimatförändringarna har förödande konsekvenser för människors överlevnad. Människor tvingas
lämna sina hem, stigande temperaturer skapar mer extremväder och förändrade
sjukdomsmönster påverkar människors hälsa negativt. Effekterna av klimatförändringar drabbar
redan sårbara samhällen extra hårt.

Kriterier
Nedan redogörs för de krav som skall uppfyllas för att en organisation skall kunna ansöka om
medel från insamlingen.

Organisationskrav
Sökande organisation skall vara godkänd humanitär partner hos Radiohjälpen. Sökande och
implementerande organisation skall även ha dokumenterad erfarenhet av att bedriva humanitär
verksamhet i det berörda området samt ha pågående verksamhet i området.

Projektkrav
Radiohjälpens klimatappell har ett tematiskt och humanitärt fokus - inte ett geografiskt fokus.
Inkludering av resiliens uppmuntras i projektansökan. Radiohjälpen förutser att
projektfinansiering kan komma att inkludera bland annat insatser som omfattar matosäkerhet,
försörjningsmöjligheter, WASH samt sjukvård kopplat till klimatrelaterade behov. Samtliga
projektansökningar skall utgå från en behovsanalys som påvisar kopplingen mellan behov,
sårbarhet och klimatrelaterade händelser. Process för ansökningar

Konceptpapper
I ett första steg välkomnas humanitära partnerorganisationer att inkomma med ett
konceptpapper på maximalt 1 sida.
Därefter meddelar Radiohjälpen den/de organisationer som får möjlighet att gå vidare med en
fullständig ansökan samt lämnar besked till övriga organisationer.

Format
Konceptpapperet får vara maximalt 1 sida, med normala marginaler och punktstorlek på texten.
Följande skall tydliggöras:
-

Ett projekt med budget på 1,5 MSEK (inklusive 7 % administration);
Var implementeras projektet? Vilka är behoven och varför? Tematisk inriktning?;

-

Beskriv er och er tilltänkta partner(s) kapacitet att bedriva humanitärt projekt;
Har ni eller er tilltänkta partner redan pågående verksamhet?;
Hur samordnas projektet inom den gemensamma samordningen på plats?;
Organisationens tillträde och möjlighet att arbeta på plats;
Kortfattad riskanalys;

Ansökningar skall göra gällande humanitära responser med fokus att rädda liv, lindra nöd och
bevara mänsklig värdighet. Om Radiohjälpens medel inkluderas i en större appell skall denna
sändas med konceptpapperet. Vänligen notera att budget och resultatramverk inte krävs i detta
skede. Radiohjälpen ser positivt på samfinansierade projekt där Radiohjälpen är en del av
verksamhetens totala finansiering

Deadline
2020-03-27 till Radiohjälpens Programme Manager för internationell verksamhet, Jannike Fager
(jannike.fager@svt.se).

