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Ansökan om bidrag till fördjupat vänortssamarbete
Kortfattade anvisningar för ansökningsförfarande avseende Sida-medel för
kunskapsöverföring till Bosnien-Hercegovina.

Vart skall ansökan ställas?
Svenska Kommunförbundet
Enheten för internationellt bistånd
Ann-Britt Alfer
118 82 STOCKHOLM

Samarbetet och dess syften
Sverige samarbetar med Bosnien-Hercegovina i syfte att främja fred och
stabilitet i regionen. Samarbetet skall präglas av hjälp till självhjälp, lokal
sysselsättning och produktion samt demokrati och försoning.
Övergripande mål för de fördjupade vänortsprojekten är att stärka demokratin samt att höja kompetensen inom den lokala förvaltningen.

Vem kan få bidrag?
Svenska kommuner eller deras länsförbund som redan har eller i samband
med det aktuella projektet har avtalat om att inleda ett dokumenterat samarbete med kommuner eller motsvarande i Bosnien-Hercegovina. I ansökan
skall refereras till gällande vänortsavtal eller redovisas på vilket sätt
vänortssamarbetet avses utvecklas.

Vilken inriktning bör projekten ha?
Ett fördjupat vänortsprojekt skall avse kunskapsöverföring för att höja den
kommunala kompetensen rörande lokal demokrati (demokratiskt styrelseskick,
offentlighetsprincipen, innebörden av begreppet marknadsekonomi etc) eller
kommunal förvaltning, miljöfrågor, sociala frågor, utbildningsfrågor och kommunaltekniska frågor m m. Kunskapsöverföring för att främja återuppbyggnaden av
den lokala infrastrukturen kan också komma ifråga för bidrag.
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Fel! Okänt växelargument.

Vad skall ansökan innehålla?
Ansökan bör innehålla följande underubriker:
Bakgrund
Här ges en kortfattad presentation av den aktuella vänorten samt en
beskrivning av eventuellt tidigare vänortssamarbete. Vidare lämnas en
kortfattad redogörelse för de förutsättningar, som ligger till grund för
projektet och dess genomförande.
Målsättning
Mål och syfte med projektet anges, om möjligt i konkreta uppföljningsbara
termer.
Projektbeskrivning
En redogörelse för projektets uppläggning, dess planerade bedrivande och
eventuell etappindelning. Här skall också framgå vem som är ansvarig för
projektet i Sverige respektive i vänorten.
Projektkalkyl
Kalkylen måste göras så detaljerad att det är möjligt att bedöma varje enskilt
kostnadsslag, t ex resor, logi, uppehälle, arvoden för tolkar och föreläsare,
lokala transporter etc i respektive land med angivande av antal deltagande
personer i respektive aktivitet.
Prioriteringsbrev
Ansökan skall åtföljas av ett brev från ledningen i den mottagande kommunen, som utvisar att kommunen ger hög prioritet åt den aktuella insatsen.

Övrigt att tänka på?
I begreppet vänortssamarbete ligger, att insatserna i huvudsak skall utföras
av kommunens egen personal. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att
anlita konsult. Konsultinsatserna bör dock inte överstiga 15 - 20 % av
projektets totalkostnad.
De Sida-medel, som Svenska Kommunförbundet disponerar, är som nämnts
avsedda för kunskapsöverföring. Utrustning och material kan därför
finansieras endast i begränsad omfattning och då endast när utrustningen
har ett direkt samband med projektet som sådant.
Ett huvudvillkor för svenskt bistånd är att mottagarlandet svarar för en viss
del av projektets totala kostnad. I förevarande fall innebär detta bl a att den
mottagande kommunen i princip skall stå för lokala omkostnader och egna
resekostnader. Ifråga om resor till Sverige kan dock medges ett resebidrag
med upp till 2 500 kronor per person.
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Fel! Okänt växelargument.

När sker utbetalning av beviljade medel?
Utbetalning sker först sedan den ansökande kommunen till Svenska
Kommunförbundet inlämnat en rapport om genomförandet av projektet med
redovisning av upparbetade kostnader. Redovisningen skall i möjligaste mån
vara ordnad enligt samma logik som projektkalkylen i ansökan och vidimeras genom utdrag ur kommunens bokföring eller på annat lämpligt sätt.

3

