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Frågor och svar om FBA:s stöd
till civilsamhället för fred och
säkerhet: Ansökan inför 2019
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För att underlätta för sökande organisationer har FBA satt ihop nedan
frågor och svar kring ansökningsprocessen. Merparten av frågorna
ställdes i samband med FBA:s informationsmöte om myndighetens stöd
till civilsamhället som ägde rum i Stockholm den 31 augusti 2018.
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta FBA via
civilsamhallesstod@fba.se. Vänligen uppmärksamma att detta dokument
kan komma att uppdateras under ansökningsperioden om ytterligare
frågor inkommer till myndigheten.
Vi är i färd med att ansöka om bidrag men har problem med
budget-mallen. Beloppen i flik 2 och 3 stämmer inte ihop. Har vi
missförstått någonting, eller är det fel i mallen?
Det har blivit ett fel i mallen som fanns på hemsidan fram till den 5
oktober. Från och med detta datum finns en uppdaterad mall där felet har
åtgärdats. Om ni har börjat budgetera i den felaktiga mallen kan ni skicka
dokumentet till oss (civilsamhallesstod@fba.se) för revidering så skickar
vi tillbaka en fungerande version. Vi beklagar detta och kommer
självklart se till att se till att ingen drabbas negativt av vårt misstag.
Vad är skillnaden på verksamhetsbidrag och projektbidrag?
Svar: Verksamhetsstöd kan sökas för ett eller flera av organisationens
verksamhetsområden, som stöd till organisationens kärnverksamhet. Det
är ett ettårigt stöd för den verksamhet som äger rum under året, för att
organisationen ska kunna nå sin långsiktiga målsättning. Det ska finnas
en verksamhetsplan med tydliga mål och verksamheten ska på ett tydligt
sätt koppla till stödets tematiska prioriteringar. Organisationsstärkande
och utvecklande aktiviteter kan finansieras av verksamhetsstödet.
Projektbidrag är ett riktat bidrag som kan sökas för en i tiden avgränsad
verksamhet med tydlig början och tydligt slut. Projektet ska inte vara en
del av organisationens ordinarie kärnverksamhet. Projektet ska fokusera
på en eller flera av stödets tematiska prioriteringar.
Vi har tidigare beviljats både verksamhets- och projektbidrag. Hur
påverkar det oss att vi nu inte längre kan beviljas båda?
Svar: FBA har, som ett led i att effektivisera och förenkla sin hantering
av bidragen, valt att göra denna begränsning. Vårt mål är att det ska leda
till en enklare hantering för både myndighetens själv och för de
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organisationer som tidigare haft flera ansökningar, avtal och rapporter att
hantera. De organisationer som söker verksamhetsbidrag kan i sin
ansökan också lägga in projekt och/eller enstaka satsningar som inte
utgör en del av organisationens kärnverksamhet.
Hur mycket kan vi maximalt söka?
Svar: FBA har ingen övre gräns för hur mycket en organisation kan söka.
Sökande bör dock notera att ansökan bedöms utifrån stödets syfte och
inriktning, bland annat att främja ett livskraftigt och pluralistiskt
civilsamhälle, samt utifrån uppsatta kriterier där bland annat
kostnadernas rimlighet i förhållande till de resultat som förväntas uppnås
bedöms. Myndigheten fördelar totalt cirka 20 miljoner kronor årligen.
Varför bara ettåriga (eller 15 månaders) bidrag? Det handlar om
långsiktiga processer där det tar tid innan vi ser resultat och
effekter.
Svar: För projektbidrag kan man framöver söka bidrag för maximalt 15
månader, medan verksamhetsbidraget söks per kalenderår. FBA arbetar
för att på sikt införa mer långsiktiga stöd, framför allt vad gäller
verksamhetsbidragen.
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Vi är medvetna om utmaningen i att nå resultat (och långsiktiga effekter)
för ettåriga insatser. Många av de insatser FBA stödjer, framför allt
genom verksamhetsbidragen, får dock bidrag under längre tid och vi ser
gärna att detta speglas i ansökan, exempelvis genom reflektion kring
vilka effekter stödet kan ha på längre sikt.
Beslut kommer först i januari/februari, vilket startdatum ska vi
sätta?
FBA kan tyvärr inte ge förhandsbesked kring ansökningar och betalar ut
medel först i februari. De organisationer som beviljas medel kan bokföra
kostnader från projektets startdatum (enligt ansökan). En tidig
projektstart innebär dock en chansning – om ansökan avslås får
organisationen själv stå för kostnaderna som uppkommit till dess. För att
minska de negativa konsekvenserna av en sen projektstart är det möjligt
att, genom projektbidraget, söka pengar för projekt som varar upp till 15
månader, dock med senaste slutdatum 31 mars.
Vad menar ni med att insatser ska koppla till en ”internationell
kontext”?
Svar: Samtliga insatser som beviljas bidrag ska ha koppling till
internationell fred och säkerhet, oavsett om insatserna genomförs
gentemot målgrupper i Sverige eller målgrupper regionalt/globalt. FBA
kommer framöver inte att bevilja bidrag till insatser som genomförs med
enbart ett svenskt fokus. Exempel: Informationsspridning om
internationell fred och säkerhet med målgrupper i Sverige kan beviljas
stöd, medan en insats som handlar om att sprida information kring
svensk inrikes fred och säkerhet eller medling i socialtjänsten inte
kvalificerar för bidrag.
Vilken typ av internationella projekt kan vi söka pengar framöver?
Om en svensk organisation till exempel arbetar i Palestina, förväntar
ni er då att organisationen ska skicka dit svensk personal för att
genomföra arbetet eller kan man anställa palestinsk personal?
Svar: FBA kommer inte längre att stödja insatser som fokuserar på
målgrupper i ett enskilt land utanför Sverige. Arbetet kan utföras i
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Sverige och/eller globalt/regionalt (FBA ser gärna att projekt med
global/regional koppling även har komponenter som riktar sig till
svenska målgrupper). Projekten ska ha koppling till en internationell
kontext vare sig de riktar sig mot målgrupper i Sverige eller mot andra
målgrupper globalt/regionalt.
Vad betyder ”regionalt”? Om man jobbar i flera olika länder i en
region, räknas det som ett regionalt projekt? Hur många länder
räknas som en region?
Svar: FBA har inte definierat hur många länder som krävs för att en
insats ska bedömas vara regional. Syftet med inriktningen är främst att
uppmuntra till insatser (projekt, verksamhet) med ett regionalt eller
globalt perspektiv, exempelvis påverkansarbete gentemot regionala eller
globala aktörer.
Hur prioriterar FBA mellan olika tematiska områden?
FBA strävar efter en spridning av de tematiker som stödet riktar sig mot.
Myndigheten har ingen på förhand bestämd prioritering och tilldelningen
av medel görs med utgångspunkt i FBA:s principer för stödet och
uppsatta bedömningskriterier.
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Om man som organisation redan i ansökan planerar en fortsättning
av projektet utöver det år man söker för, ska man då visa att man
tänker mer långsiktigt?
Svar: Om organisationen planerar för en fortsättning på projektet,
exempelvis en fas två eller en omvandling till ordinarie kärnverksamhet,
ska detta förklaras och en redogörelse för planen för fortsättningen bör
inkluderas i ansökan.
Är det möjligt att söka tillsammans med andra organisationer?
FBA uppmuntrar till samarbete i syfte att nå bättre resultat men endast en
organisation kan stå för ansökan. Vidareförmedling av medel är inte
tillåtet.
Kommer det finnas möjlighet till dialog om den ansökan man
skickar in?
Svar: FBA har som ambition att kunna ha mer dialog med sökande
organisationer när myndigheten nu effektiviserar bidragshanteringen.
Denna dialog kommer dock främst att ske under våren. Givetvis kan man
höra av sig med frågor men kontakt mellan FBA:s handläggare och
sökande organisationer kommer fortsatt att hållas på ett minimum under
bedömningsperioden. FBA kan också komma att kontakta sökande
organisationer för frågor.
Vem sitter med i referensgruppen?
Svar: Referensgruppen består av externa personer med bred erfarenhet
och utses av FBA:s generaldirektör. Referensgruppen för 2018/2019
utses under hösten.
Måste ansökan skrivas på svenska?
Svar: Ansökan, samt tillhörande underlag, ska i möjligaste mån skrivas
på svenska och sökande organisation ska använda de
ansökningsblanketter som FBA tillhandahåller. Om ansökan skrivs på
engelska gäller fortsatt att FBA:s mallar för ansökan ska användas.
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Vi har problem att fylla i mallen / mallen fungerar inte som den ska,
vad ska vi göra?
Svar: Mallarna fungerar bäst i Word 2016. Om ni endast har problem
med kryss eller formulär är en enkel lösning att skriva ut och fylla i dessa
delar på papper och sedan skicka en inscannad ansökan till FBA (var
noga med att scanna med god kvalitet och med sidorna på rätt håll och i
rätt ordning). Annars, kontakta FBA på civilsamhallesstod@fba.se så
löser vi detta.
Vi ska ansöka om ett litet projekt, under 250 000, hur många delmål
ska vi ha?
För små projekt rekommenderar FBA att ha så få delmål som möjligt (ett
eller möjligen två delmål).
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Vi ska söka verksamhetsbidrag. Hur ska vi budgetera kostnader som
rör hela organisationens arbete med fred och säkerhet?
Hur kostnaden budgeteras beror på dess syfte. En del av kostnaderna kan
t ex handla om organisationsstärkande eller stärkande av
medlemsrörelsen, och ha delmål som kopplar till detta. Andra kostnader
bör läggas i respektive delmål de hör till (t ex 10% av en
verksamhetsledare budgeteras inom delmål X, eftersom personen
kommer att arbeta ca 10% mot delmål X).
Vi budgeterar och följer upp per tertial. Det stämmer inte med era
perioder. Hur gör vi?
Justera perioderna i ansökan så att det fungerar för er organisation
(uppge tydligt hur ni delat in period 1 respektive 2). Det är viktigt att ni
sedan kan rapportera tillbaka mot samma perioder som ni uppgett i
ansökan.
Vi funderar på vilket projektbidrag vi skall söka. Om vi söker
projektbidrag – stora projekt där budgeten är på 250 000 kr,
innebär ett avslag då att vi inte får några medel tilldelade eller finns
möjligheten att få sin ansökan om projektbidrag för stora projekt
godkänd men bli tilldelad medel mindre än 250 000 kr?
Vi kommer fortsatt att kunna bevilja ansökningar mindre pengar än sökt.
Dock är processen lite enklare för ”små projekt”. Om ni har bestämt er
för att söka en summa som ligger i gränslandet så rekommenderar vi
därför ”små projekt”. Om ni söker ”stort bidrag” så kan vi fortfarande
bevilja mindre pengar. Det betyder alltså inte per definition att ni får
avslag om vi inte beviljar minst 250 000 kr.

