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Besöksadress: 
Svenska institutet  
Virkesvägen 2 
120 30 Stockholm 
Sverige 

Postadress: 
Svenska institutet  
Box 9 
121 21 Johanneshov 
Sverige 

Kontaktuppgifter: 
T +46 (0)8 453 78 00 
si@si.se  
www.si.se  
www.sweden.se  
 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens 
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och 
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete 
och långsiktiga relationer med andra länder. Programmen bedrivs i nära 
samarbete med svenska ambassader och konsulat. 

Bedömningskriterier för Creative Partnerships 

Programme 
Svenska institutet bedömer ansökan utifrån två obligatoriska krav (’skall-krav’): 

• Projektet syftar till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och/eller yttrandefrihet i 

programländerna. 

• Projektet riktar sig till förändringsaktörer, opinionsbildare och demokratins röstbärare med 

mandat att driva förändring i sina organisationer eller nätverk. 

Samt ytterligare fem kriterier: 

 

Organisatorisk kapacitet  

• Till vilken grad har den svenska organisationen tidigare erfarenhet av att genomföra 

relevanta insatser i förhållande till det planerade projektet? 

• Till vilken grad har den utländska organisationen tidigare erfarenhet av att genomföra 

relevanta insatser i förhållande till det planerade projektet? 

• Till vilken grad har den svenska organisationen kapacitet att analysera, planera, följa upp 

och utvärdera denna typ av projekt?  

• Till vilken grad finns en utarbetad metod för att upptäcka, förebygga och hantera 

korruption? 

 

Relevans  

• Till vilken grad stämmer projektets mål (project objective) och förväntade resultat överens 

med det programmål som organisationerna bockat för (programme objectives)? 

• Till vilken grad stämmer projektets målgrupp överens med programmets målgrupp? 

• Till vilken grad involveras individer med mandat till förändring inom 

partnerorganisationen eller inom andra organisationer/nätverk som deltar i projektet i 

programlandet 

• Till vilken grad är den planerade insatsen relevant i förhållande till de problem som 

formulerats i ansökan? 

 

 

Resultat och effektivitet  

• Till vilken grad bidrar projektets resultat till demokrati/yttrandefrihet/mänskliga rättigheter? 
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• Till vilken grad är projektets kort- och långsiktiga resultat realistiska och mätbara?   

• Till vilken grad har projektet en kostnadseffektiv budget sett till planerade aktiviteter och 

förväntade resultat? 

• Till vilken grad stärks den professionella kapaciteten hos partnerorganisationen eller andra 

organisationer som deltar i projektet? 

 

Hållbarhet och ägarskap 

• I vilken utsträckning stärks den lokala kapaciteten för att förvalta resultaten från projektet?  

• Till vilken grad finns förutsättningar för att resultaten ska vara hållbara efter projektet 

avslutats  eller, för såddprojekt, är projektidén stark nog för ett samarbetsprojekt?  

• Till vilken grad är projektet förenligt med partnerorganisationernas ordinarie verksamhet 

och prioriteringar? Om inte, tar de in annan expertkapacitet? 

• Hur starkt är partnerskapet? 

 

Riskhantering  

• Hur relevant och noggrant utarbetad är riskanalysen för projektet? 

• Hur relevant och noggrant utarbetad är riskanalysen för korruption? 

• Hur relevanta är de planerade åtgärderna som definierats för att minska och motverka 

projektets risker?  

• Bedöm risknivån i förhållande till organisationernas kapacitet att hantera riskerna. 

 

Ansökningar som inte bedöms 

SI förbehåller sig rätten att inte bedöma ansökningar i dessa fall: 

• Ansökan uppfyller inte ett eller båda obligatoriska ‘skall-kraven’. 

• Ansökan är inte fullständig och inte behörig för komplettering, dvs. om en väsentlig del av 

ansökan saknas eller är felaktig. 

• Ansökan togs emot utanför ansökningsperioden. 

• Ansökan är för ett projekt som inte är berättigat till stöd. 

• Den sökande organisationen har inte behörighet att ansöka. 

• Den sökande organisationen har inte efterlevt tidigare avtal med SI. 

 

Om ansökan inte bedöms får den sökande organisationen en skriftlig motivering. 

 

Beslut 

Beslut meddelas på www.si.se två till tre månader efter sista ansökningsdag. 

 

Överklagan 

SI:s beslut kan inte överklagas. 
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