PROJEKTKRITERIER
INSAMLING FÖR UKRAINA
Bakgrund
Radiohjälpen har startat en akutinsamling till följd av den rådande situationen i Ukraina.
Insamlingen sker i syfte att möta de stora och växande humanitära behoven hos befolkningen.
Insamlade medel ska gå till att stötta människor som fortfarande befinner sig i Ukraina eller till att
stötta människor som är på flykt från Ukraina.

Kriterier
Nedan redogörs för de krav som måste vara uppfyllda för att en organisation ska kunna ansöka
om medel från Radiohjälpens insamling för Ukraina.

Organisationskrav
Sökande organisation ska vara godkänd som humanitär partner hos Radiohjälpen, om inte annat
avtalats i dialog med Radiohjälpen. Både sökande och implementerande organisation måste ha
dokumenterad erfarenhet av att bedriva verksamhet i Ukraina och/eller i det land där föreslaget
projekt ska implementeras samt ha ett pågående partnerskap. Implementerande organisation
måste även ha pågående verksamhet i det geografiska område som är föremål för ansökan.

Projektkrav
Radiohjälpens appell har ett humanitärt fokus. Endast insatser som är direkta humanitära
responser med fokus på att rädda liv, lindra nöd och bevara mänsklig värdighet är därför aktuella
för finansiering, om inte annat avtalats i dialog med Radiohjälpen. Projektverksamheten måste
därför primärt svara upp mot människors akuta humanitära behov som till exempel, men inte
uteslutande, skydd, tak över huvudet, psykosocialt stöd, mat, sjukvård, rent vatten och andra
grundläggande förnödenheter. Samtliga projektansökningar ska baseras på en behovsanalys som
påvisar kopplingen mellan behov, sårbarhet och respons. Geografiskt kan projekten fokusera på
verksamhet i Ukraina eller länder som tagit emot människor som flytt från Ukraina.
En organisation får ansöka om ett bidrag på maximalt 5 MSEK, inklusive 7 % administration. Det
kan finnas möjlighet att skala upp detta belopp genom tilläggsmedel. Organisationer som redan
beviljats medel från insamlingen har möjlighet att ansöka om utökning av redan beviljad
verksamhet om maximalt 5 MSEK.
Radiohjälpen ser positivt på samfinansierade projekt där Radiohjälpens bidrag är en del av
verksamhetens totala finansiering.

Ansökan
Radiohjälpen välkomnar samtliga humanitära partnerorganisationer, om inte annat avtalats i
dialog med Radiohjälpen, att inkomma med ansökan via Radiohjälpens webbaserade
ansökningssystem.

Format
För humanitära projekt ska ansökan vara maximalt 3 sidor lång och ska skrivas i Radiohjälpens
mall för fullständig ansökan för katastrofinsamling/”humanitarian appeals” som finns att hämta
på Radiohjälpens webbplats.
Följande bilagor ska skickas med ansökan:
- En kortfattad riskanalys som bland annat inkluderar arbetet mot korruption och hur sökande
organisation arbetar för att finansiering hamnar i rätt händer.
- En budget där Radiohjälpens bidrag, inklusive administrationsbidrag, tydligt framgår.
Totalbudget ska även framgå i de fall ansökan avser samfinansierade projekt.
- Ett resultatramverk.
- Om Radiohjälpens medel inkluderas i en större appell ska denna skickas med som bilaga till
ansökan.
För ansökningar som, efter godkännande av Radiohjälpen, rör utvecklingssamarbete skall
sedvanlig ansökningsmall användas, för partnerorganisation eller ramorganisation. Dessa mallar
finns att hämta på Radiohjälpens webbplats.

Deadline för ansökan

Radiohjälpen uppmanar organisationer att inkomma med ansökan snarast, via Radiohjälpens
webbaserade ansökningssystem.

Beslut
Radiohjälpen kommer att behandla ansökningar löpande och meddelar den/de organisationer
som beviljats medel samt lämnar besked till övriga organisationer som får avslag snarast möjligt
efter mottagen ansökan.

