
 
1 

 
 

 
PROJEKTKRITERIER 

RADIOHJÄLPSFONDEN 
INSAMLING FRÅN MELODIFESTIVALEN 2021 

Radiohjälpen samlar årligen in medel i samband med Melodifestivalen. Det sker genom de som ringer och 
röstar med hjälp av Radiohjälpens nummer. Insamlade medel stöttar såväl verksamhet i Sverige och 
internationellt. Världen står inför en hungersnöd av kolossala proportioner som följd av pandemin och FN 
varnar för en hungerpandemi. 270 miljoner människor väntas befinna sig i extrem hungerkris under 2021. 
Därför öronmärks insamlade medel för internationell verksamhet från Melodifestivalen 2021 till humanitär 
verksamhet internationellt med ett tematiskt fokus på att arbeta mot akut matotrygghet. 

Ansökan kan göras av de ram- och partnerorganisationer till Radiohjälpens om är godkända humanitära 
organisationer. Ansökan görs via Radiohjälpens digitala webbformulär för ansökan samt ansökningsmallar.  

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

PROJEKTKRAV 
Radiohjälpens insamling under Melodifestivalen har ett tematiskt och humanitärt fokus - inte ett geografiskt 
fokus. Radiohjälpen förutser att projektfinansiering kan komma att inkludera bland annat insatser som 
arbetar för att stävja akut matotrygghet, och kan omfatta bland annat mat, försörjningsmöjligheter, WASH1 
samt sjukvård kopplat till undernäring samt NFI2. Kontantbaserat stöd kan beviljas om det finns en tydlig 
analys kring marknaders funktion i området. 

 

1 Water, Sanitation and Hygiene 
2 Non-food items 
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Insatser i områden/länder med IPC 43 eller högre prioriteras. Ansökningar om länder med IPC 3 kan lämnas 
in för bedömning, men kan komma att prioriteras ned.  

Samtliga projektansökningar skall utgå från en behovsanalys. 

ANSÖKAN 
I ett första steg välkomnas humanitära partner- och ramorganisationer att inkomma med en ansökan. 
Särskild mall för ansökan för humanitär verksamhet skall användas. Mallen för ansökan skall sändas in till 
Radiohjälpen via det digitala ansökningssystemet. Länk till detta sänds ut av Radiohjälpen till berörda 
organisationer. Dock krävs ej budget, resultatramverk och riskmatris i detta skede.  

En organisation kan ansöka om maximalt ett projekt och projekten skall ha en budget på 1 MSEK. Beloppet 
kan komma att justeras uppåt beroende på insamlingsresultatet. Därmed skall ansökan tydliggöra huruvida 
ni har möjlighet att absorbera ytterligare medel.  

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 ansökan.  

Vänligen notera att budget och resultatramverk inte krävs i detta skede. Radiohjälpen prioriterar 
samfinansierade projekt där Radiohjälpen är en del av verksamhetens totala finansiering  

DEADLINE 
Ansökan skall ha inkommit i Radiohjälpens digitala ansökningssystem senast 2021-03-26. Endast 
Radiohjälpens humanitära partners är behöriga att ansöka om medlen. Vid frågor, vänligen kontakta 
programansvarig för internationell verksamhet på Radiohjälpen, Jannike Fager (jannike.fager@svt.se).  

 

 

3 Integrated Food Security Phase Classification (IPC) http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/ 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/

	PROJEKTKRITERIER RADIOHJÄLPSFONDEN
	PROJEKTKRAV


