
  

 

Projektkriterier konflikten i Syrien 
I ett första steg välkomnas organisationen att inkomma med ett konceptpapper på maximalt 1 sida. 

Därefter meddelar Radiohjälpen den organisation som får möjlighet att gå vidare med en fullständig 

ansökan samt lämnar besked till övriga organisationer. Vänligen notera att insamlingen i ett första skede 

har ett geografiskt fokus på norra/nordöstra Syrien men kan i ett senare skede komma att expandera 

detta geografiska fokus för att svara upp mot behov för människor i migration och på flykt i angränsande 

områden och länder.  

 

Det konceptpapper som inkommer till Radiohjälpen skall tydliggöra följande: 

- Ett projekt med budget på 1,5 MSEK (inklusive 7 % administration) 

- Var implementeras projektet? Vilka är behoven? 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 samt resonemang på lösning i det fall organisationens arbete behöver 

avbrytas/pausas 

- Implementerande partner 

 

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 får gärna 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 

Konceptpapper 

Deadline: 2019-10-22 till Radiohjälpens Programme Manager för internationell verksamhet, Jannike Fager 

(jannike.fager@svt.se). Maximalt en sida, med normala marginaler och punktstorlek på texten. 

Organisationskrav 

Organisationer som söker medel från denna kampanj skall av Radiohjälpen vara godkänd humanitär 

partnerorganisation med befintlig närvaro i området för insamlingen. Vidare skall den implementerande 

organisationen på plats ha dokumenterad erfarenhet att bedriva humanitär verksamhet.  
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