
 
 

INSTRUKTION TILL ANSÖKAN  
 

Generella riktlinjer för ansökan till Radiohjälpen 
Inför ansökan ber Radiohjälpen samtliga partnerorganisationer och ramorganisationer att läsa 
Radiohjälpens generella partnerskaps- och projektkriterier. Dessa återfinns på Radiohjälpens webbplats 
och skall ses som en vägledning vid ansökningsförfarandet. Därtill skall samtliga sökande läsa de 
särskilda projektkriterierna för respektive kampanj.  
 
Radiohjälpen är mån om att de medel som beviljas projektverksamhet verkar i projekt med möjlighet 
att skapa hållbara förändringar över tid. Därmed ser Radiohjälpen positivt på projekt där 
partnerorganisationen har ytterligare finansiering, exempelvis genom egen insamlade medel eller från 
institutionella givare, och där Radiohjälpens finansiering är att ses som en del av 
projektets/programmets totala budget. För att skapa långsiktiga resultat i utvecklingssamarbetet krävs 
också att verksamheten funnits på plats sedan innan, och att det från Radiohjälpens 
partnerorganisation finns en plan på fortsatt arbete bortom Radiohjälpens finansiering.   
 
Radiohjälpen ser positivt på de projekt inom utvecklingssamarbetet som verkar över längre tid. Den 
maximala aktivitetsperioden är i dagsläget 24 månader.  
 
Vänligen observera att från och med 2019 består ansökan av två delar (del ett och del två) vilka båda 
skall inkomma till Radiohjälpen för att ansökan skall betraktas som komplett. Vänligen observera även 
att det finns ett format för partnerorganisationer och ett format för ramorganisationer, utom för 
tilläggsansökan där formatet är detsamma.  
 
Organisationer kan använda sina egna mallar för budget, riskanalys samt resultatramverk. Dock finns 
möjlighet att inhämta mallar från Radiohjälpens webbplats.  
 

 

Ansökans två delar skall inkomma undertecknad i original till Radiohjälpen i enlighet med de 
ansökningsdatum som kommunicerats via Radiohjälpens webbplats.  

 
Sent inkommen, ej fullständigt ifylld eller ansökan på felaktiga mallar handläggs ej.  

 
Ansökningar från organisationer som inte innehar partnerskap med Radiohjälpen handläggs ej.  
 

 

 
 



Tilläggsansökan 
Har projektet redan mottagit projektfinansiering från Radiohjälpen och er ansökan gäller en 
förlängning/fortsättning av pågående stöd så skall inte en fullständig ansökan inkomma utan en 
tilläggsansökan. Ny mall för tilläggsansökan finns från och med 2019.  
 
Vänligen observera att även tilläggsansökan består av två delar (del ett och del två) som skall inkomma 
till Radiohjälpen för att ansökan skall betraktas som fullständig och handläggas. Del ett är densamma 
som för projektansökningar som inte utgör tillägg till projekt som redan finansieras av Radiohjälpen.  

 

Musikhjälpen 
Från och med 2019 gäller följande särskilda krav för ansökningar från Musikhjälpen: 
 

- En komponent/projekt får inte understiga 1 MSEK. Om detta är nödvändigt skall dialog föras 
med Radiohjälpen innan ansökan översänds; 

- Maximalt får en samlingsansökan inkomma per partnerorganisation; 
- Samlingsansökan får ej överstiga ett totalt belopp om 6 MSEK; 
- Samlingsansökan får inte innehålla fler än två projekt/komponenter; 
- En komponent får ej överstiga mer än 4 MSEK. 

 

Världens Barn 
Från och med 2019 gäller följande särskilda krav för ansökningar från Världens Barn: 
 

- En komponent får inte understiga 1 MSEK. Om detta är nödvändigt skall dialog föras med 
Radiohjälpen innan ansökan översänds; 

- Maximalt får en samlingsansökan inkomma per partnerorganisation; 
- Samlingsansökan får ej överstiga ett totalt belopp om 4 MSEK; 
- Samlingsansökan får inte innehålla fler än två projekt/komponenter; 
- En komponent får ej överstiga mer än 3 MSEK. 

 


	INSTRUKTION TILL ANSÖKAN
	INSTRUKTION TILL ANSÖKAN

