Specifika kriterier 2019 för projekt som avser att
utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt eller att
tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller
arbetssätt
Kriterier för projektets valda inriktning:


Utveckla en ny metod eller ett nytt arbetssätt
Projektet ska utveckla en ny hälsofrämjande eller förebyggande metod alternativt ett nytt
arbetssätt inom ANDT-området. Med ny avses en metod eller ett arbetssätt som inte har
effektutvärderats i Sverige.

Eller


Tillämpa redan kända, verkningsfulla metoder eller arbetssätt
Projektet ska syfta till att tillämpa en redan känd och verkningsfull hälsofrämjande eller
förebyggande metod alternativt arbetssätt inom ANDT-området som behöver spridas
geografiskt, till fler grupper eller arenor. Med redan känd och verkningsfull avses en metod
eller ett arbetssätt som i minst en vetenskaplig utvärdering i skandinaviska förhållanden har
påvisats ha hälsofrämjande eller förebyggande effekt.

Specifika kriterier för projekt:


Metoden/arbetssättet ska testas i form av en intervention eller en pilotintervention som ska
utvärderas vetenskapligt med syfte att påvisa eventuell effekt eller eventuellt effekt i de nya
förhållandena.



En komplett forsknings-/utvärderingsplan ska bifogas ansökan.



Projektet ska drivas i samverkan mellan praktisk verksamhet och forskning. Forskare på
universitet/högskola/FoU-enhet ska ha del i projektplaneringen och ska ansvara för
studiedesign och utvärdering. Är denna samverkan inte upprättad ansöker projektet som ett
förberedande år.



Projektet ska ha en plan för hur den nya kunskapen kan tillämpas långsiktigt efter
projekttidens slut (och utan stöd från Folkhälsomyndigheten).



Projektet ska baseras på det aktuella kunskapsläget kring hälsofrämjande och förebyggande
ANDT-arbete.



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



För projektet nödvändigt förarbete ska vara genomfört.
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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.

Om ovanstående kriterier är uppfyllda kommer projekt 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 kan sökas för maximalt tre år och avser kalenderår. Medel söks ett år i taget
och 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.
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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