Specifika kriterier 2019 för förberedande projekt


Projektet ska utgöras av ett förberedande arbete inför ett hälsofrämjande eller förebyggande
utvecklingsprojekt inom ANDT-området. Det förberedande arbetet kan exempelvis
innefatta att etablera samverkan, genomföra en pilotstudie, en kartläggning eller undersöka
en metods tillämpbarhet på en målgrupp.



Det förberedande projektets mål ska vara att utforma en genomarbetad ansökan om ANDTutvecklingsmedel inför ett kommande projekt.



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



Projektet ska ha koppling till minst ett av ANDT-strategins mål ett, två, tre eller fem.



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



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 (i detta fall en genomarbetad ansökan om ANDTutvecklingsmedel inför ett kommande projekt).

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kommer projekt som förbereder ett
utvecklingsarbete innehållande nedanstående kriterier att prioriteras:


Samverkansprojekt mellan ideell organisation och forskare/utvärderare där en ideell
organisation står som huvudsökande.



Projekt som har ett jämlikhets- jämställdhets- och/eller barn- och unga-perspektiv med syfte
att öka förutsättningar för en jämlik hälsa.



Projekt som syftar till att utvärdera en interventions effekt med hänsyn till socioekonomiska
skillnader.

Övrig information
Projektmedel för förberedande projekt kan sökas för ett år och avser kalenderår. Medel
beviljas under förutsättning att Folkhälsomyndigheten får fortsatta medel från regeringen
kommande år.
Inkommen ansökan kommer att bedömas i konkurrens med övriga ansökningar och utifrån
ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna, kvalitet och genomförbarhet.
Bedömningen sker även utifrån myndighetens uppdrag och prioriteringar samt ekonomiskt
utrymme. Folkhälsomyndigheten avser att meddela beslut om beviljade projekt under januari
2019.
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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.
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.
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