FRÅGOR OCH SVAR
OM ANSÖKNINGSPROCESSEN INFÖR
VERKSAMHETSPERIODEN ÅR 2020-2024
1. VEM HAR MÖJLIGHET ATT SÖKA MEDEL FRÅN PALMECENTRET?
Palmecentret tar endast emot ansökningar från svenska organisationer som är en av våra 27
medlemsorganisationer! (https://www.palmecenter.se/medlemsorganisationer/)
Palmecentret arbetar huvudsakligen genom våra 27 medlemsorganisationer från den svenska
arbetarrörelsen. Därför arbetar Palmecentret främst med partners inom den internationella
arbetarrörelsen och /eller partners som arbetar för samhällsförändring, facklig organisering,
demokrati och mänskliga rättigheter. I vissa fall ger vi direkt stöd till organisationer i våra
partnerländer för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och fred.
Vi definierar den internationella arbetarrörelsen som en bred samling av folkrörelser som
omfattar politiska partier, fackföreningar och civila samhällsorganisationer som arbetar för
progressiv förändring. I mer formell mening definieras den av de olika internationella
organisationer och plattformar som våra medlemsorganisationer är aktivt engagerade i och
deras olika regionala och nationella strukturer och filialer. I olika länder och sammanhang
inbegriper detta också nära allierade, det civila samhällets organisationer och samhällsbaserade
organisationer med en gemensam vision och förståelse för progressiv utveckling.
Ett framtida partnerskap kommer att baseras på en bedömning av sökandens behov, kapacitet
och prioriteringar samt om sökanden i sitt specifika sammanhang är dynamisk, relevant och
intresserad av att driva progressiv utveckling.

2. HUR MYCKET KAN VI ANSÖKA OM?
Ett genomsnittligt projekt med stöd från Palmecentret har en budget på mellan 300 000 och 1
miljon kronor årligen.
Den delen av budgeten som går till verksamhet för den svenska medlemsorganisationen får inte
överstiga 30 % av den totala budgeten.
Som svensk medlemsorganisation som ämnar driva projekt med en lokal samarbetsorganisation
krävs en egeninsats på 5 % av den totala budgeten.

3. HUR MÅNGA ÅR KAN VI SÖKA FÖR?
Vi tar emot ansökningar på upp till fem år under perioden 2020–2024.

4. I VILKA LÄNDER ARBETAR PALMECENTRET?
Palmecentret planerar att utveckla regionala-, landspecifika - och tematiska program. De
regionala program Palmecentret planerar är; Södra Afrika (Sydafrika, Zimbabwe, Namibia,
Eswatini/Swaziland), Västra Balkan (Serbien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien) och
Östeuropa (Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina). Dessutom kommer Palmecentret att
utveckla landspecifika program i Burma/Myanmar, Palestina, Filippinerna, Turkiet, Belarus och
Västsahara. Palmecentret arbetar inte exklusivt i de ovannämnda länderna. Är ni intresserad av
att söka för verksamhet i ett annat land eller område råder vi er att kontakta en handläggare för
att rådgöra innan ni skickar in en ansökan.
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5. VAD KRÄVS AV DEN SVENSKA MEDLEMSORGANISATIONEN SOM
ANSÖKER OM MEDEL FÖR ATT BEDRIVA SAMARBETE MED LOKAL
ORGANISATION?
Palmecentret har som målsättning att en så stor del av vår verksamhet som möjligt ska bedrivas
i samarbete mellan våra medlemsorganisationer och deras lokala samarbetspartners, därför
uppmuntrar vi flera olika former av engagemang. Om ni vet att ni vill engagera er men är osäkra
på hur kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Om ni som medlemsorganisation har en tilltänkt lokal partner (t.ex. en systerorganisation)
rekommenderar vi att ni lämnar in en gemensamt utformad ansökan till Palmecentret (deadline
för att lämna in ansökan steg 1 och organisationsbeskrivning 1 april 2019). Som sökande av s.k.
vidareförmedlingsuppdrag1 skriver ni sedan ett avtal med Palmecentret och åtar er att
ansvara för redovisning av insatsen/projektet (narrativ och finansiell), revision samt att följa
upp och utvärdera insatsen/projektet. Det krävs även en egeninsats på 5 % av den totala
budgeten.
Det finns möjlighet att engagera sig i verksamhet utan att åta sig administrationen (dvs
redovisning, revision, uppföljning m.m.). Detta kallar vi Projekt Utan Administration
(PuA). Det innebär att ni som medlemsorganisation är involverade i insatsen genom att bidra
med er kunskap/expertis till den lokala samarbetsorganisationen och att det finns medel för er
att söka för att göra resor, utbytesresor (att den lokala samarbetsorganisationen besöker er i
Sverige), genomföra utbildningar m.m., men att själva administrationen kring projektet
genomförs av Palmecentret.
Det finns också möjlighet att stödja en lokal samarbetsorganisation/insats med medel, dvs stå
för hela eller delar av budgeten. Detta alternativ kallar vi för Faddring. I utbyte får
medlemsorganisationen regelbunden information och uppdatering om verksamheten. Och
möjlighet finns att delta på partnermöten, utbyten och seminarier m.m.

6. OM NI ÄR INTRESSERADE AV ATT INVOLVERA ER I
INTERNATIONELLT SOLIDARITETSARBETE TILLSAMMANS MED
NÅGON AV PALMECENTRETS LOKALA
SAMARBETSORGANISATIONER, MEN NI VET INTE RIKTIGT HUR
ELLER VAR ELLER MED VEM?
Läs då Palmecentrets internationella strategi (2020-25) och fundera över om det finns ett
specifikt tema eller en specifik region som ni är mer intresserade av att arbeta i, se till att
beslutet är förankrat hos er lokala eller regionala styrelse och även i ungefärlig storleksordning
ert årliga finansiella bidrag kan vara. Välkommen sedan att kontakta Palmecentret för vidare
diskussion.

Vidareförmedlingsuppdrag innebär att Palmecentret tecknar avtal med en medlemsorganisation för att
vidareförmedla medel (erhållet från Sida) till medlemsorganisationen som denna sedan förmedlar till sin lokala
samarbetsorganisation.
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