Kriterier för projektbidrag inom alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksområdet (ANDT) 2020
Kunskap som tas fram genom de olika utvecklingsprojekten ska bidra till ett mer effektivt och
mer kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Projekten ska därför utvärderas av forskare.
Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar inom det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom ANDT-området.
Det går att söka två olika slags bidrag:



Utvecklingsprojekt som kan bedrivas under maximalt 3 år.
Förberedande projekt som bedrivs under ett år och som ska leda till en ansökan för ett
kommande utvecklingsprojekt.

Kriterier för bidrag till utvecklingsprojekt (max 3 år)
1. Projektet ska leda till ny kunskap för lokalt och regionalt hälsofrämjande och
förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).
Det kan till exempel innebära att utvärdera ett befintligt arbetssätt eller att utveckla en
ny metod inom ANDT-området.
2. Projektet ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen.
Ansökan ska ha fokus på minst ett av följande perspektiv: jämlikhet, jämställdhet eller
skydda barn- och unga mot eget eller andras skadliga bruk av ANDT.
3. Projektets syfte ska kunna kopplas till minst ett av följande mål i ANDT-strategin:
o
o
o
o

Mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel
eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
Mål 3: De som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska1.
Mål 5: De som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska2.

4. Projektet ska drivas i samverkan mellan praktisk verksamhet inom exempelvis
kommun, region eller ideell organisation och forskning. Det arbetssätt som prövas i
praktisk verksamhet ska utvärderas vetenskapligt med syfte att påvisa eventuell effekt.

1

Den korrekta formuleringen lyder: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
2
Den korrekta formuleringen lyder: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
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5. Forskare vid universitet, högskola eller FoU-enhet ska ha del i projektplaneringen och
ansvara för studiedesign och utvärdering. Tjänst av forskare vid exempelvis ett
forskningsinstitut kan också upphandlas. En komplett utvärderingsplan ska bifogas
ansökan.
6. Universitet, högskola eller FoU-enhet kan vara huvudsökande. I ansökan ska det då
framgå att samverkan med praktisk verksamhet finns och hur den sker. Är denna
samverkan inte upprättad ansöker projektet istället om bidrag för ett förberedande år,
inte för utvecklingsprojekt.
7. Projektet ska beskriva hur den nya kunskapen kan tillämpas långsiktigt efter
projekttidens slut (och utan stöd från Folkhälsomyndigheten).
8. Behovet av projektet ska vara väl motiverat och baseras på tydlig problemanalys och
relevant kunskapsläge. Nödvändigt förarbete ska vara ordnat då ansökan om bidrag för
utvecklingsprojekt skickas in såsom upprättat samarbete med forskare eller andra
samverkansparter.

Kriterier för ett förberedande projekt (1 år)
Det finns möjlighet att söka projektbidrag för ett så kallat förberedande projekt. Bidraget är till
för ett kommande utvecklingsprojekt som ännu inte uppfyller alla ansökningskriterierna för ett
längre projekt enligt ovan. Det förberedande projektet kan exempelvis innefatta att etablera
samverkan med forskare, genomföra en pilotstudie, en kartläggning eller undersöka en metods
tillämpbarhet på en målgrupp.
Målet med det förberedande projektet ska vara att utforma en genomarbetad ansökan för ett
kommande utvecklingsprojekt med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete inom
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).


Behovet av det förberedande arbetet ska vara väl motiverat och tydligt beskrivet.



Det förberedande projektet ska dokumenteras under hela projekttiden och måluppfyllelsen
ska mätas.

Ett beviljande av medel till ett förberedande projekt innebär inte förtur till fortsatt ekonomiskt
stöd vid kommande utlysning, utan en ny projektansökan kommer bedömas i konkurrens med
övriga inkomna ansökningar.
Mer information om vad de olika kriterierna innebär och vilka uppgifter som ansökan ska
innehålla finns att läsa i ansökningsformulärets hjälptext.
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Övrig information
Ansökan gäller projekt. Med projekt avses en i tid avgränsad verksamhet som är definierad,
skiljer sig från den sökande organisationens ordinarie verksamhet och syftar till att resultera i
någon form av slutprodukt. För förberedande projekt är denna slutprodukt en genomarbetad
ansökan om projektbidrag inför ett kommande utvecklingsprojekt.
Projektmedel kan sökas för maximalt tre år och avser kalenderår. Medel söks ett år i taget
och beviljas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får regeringens uppdrag
kommande år att fördela medel till projekt enligt utlysningens syfte. För förberedande projekt
gäller att projektbidrag kan sökas för ett år och avser kalenderår.
Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån
ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna, kvalitet och genomförbarhet samt
ekonomiskt utrymme. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut om beviljade projekt
under januari 2020.
Utbetalning av ekonomiskt stöd till de projekt som beviljats medel sker enligt särskild
utbetalningsplan i nära anslutning till medlens användning. Tilldelade medel som inte förbrukas
inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser skall återbetalas till Folkhälsomyndigheten.
Bidragsmottagaren ska lämna verksamhets- och ekonomisk redovisning i enlighet med de
anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar.
De resultat och erfarenheter som projekten genererar kan komma att publiceras i
Folkhälsomyndighetens egna rapporter och/eller på webbplatsen.
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