ANSÖKAN
FÖRBEREDELSE
KOMMUNALT PARTNERSKAP

Gäller från 2018-01-01 för ansökan om Förberedelse
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ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional
nivå. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande. Detta kan ske genom
att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom ett eller flera av följande
kärnområden:
• Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
• Deltagande och delaktighet
• Transparens och insynsmöjligheter
• Möjlighet till Ansvarsutkrävande
Läs mer här: http://icld.se/static/files/kp/nytt-resultatramverk-1-januari-2016.pdf
ICLD:s kommunala partnerskap bidrar också till Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling, som
fastslår att den största globala utmaningen är att utrota fattigdom i alla dess former och
dimensioner.
Målen för Agenda 2030 är integrerade och odelbara och syftar till att styra världen in på en
långsiktigt hållbar utveckling som förverkligar mänskliga rättigheter för alla och uppnår
jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor och flickor.
En Förberedelse ger er möjlighet att förankra partnerskapet, att parterna gemensamt utarbetar en
projektplan samt formar den Styrgrupp som ska leda partnerskapet. ICLD bedömer ansökan
utifrån relevans och genomförbarhet.
1. Sammanfattning - svensk version
Skriv en sammanfattning av den sökta Förberedelsen. (max 200 ord)
2. Sammanfattning - engelsk version
Provide a summary of the Inception Phase. (max 200 words)
3. Bakgrund till partnerskapet
Redogör för hur kontakterna mellan samarbetsparterna har initierats samt hur dessa lett fram till
idén om ett konkret samarbete. (max 300 ord)
4. Kapacitet att genomföra internationella projekt
a) Vilket stöd i form av till exempel. strategier, policys, styrdokument, politiska beslut finns
internt hos respektive samarbetsorganisation för att ingå och driva internationella projekt? (max
400 ord)
b) Har den internationella samarbetsparten någon representant som deltar/deltagit i något av
ICLD:s International Training Programmes? (ange inte deltagande i utbildning inom ramen för
det Kommunala Partnerskapsprogrammet)
c) Om ni ansöker om treparts- eller flerpartssamarbete, uppge namn på dessa parter.
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5. Deltagare
Programmet Kommunalt Partnerskap riktar sig till politiker och tjänstepersoner på lokala och
regionala politiskt styrda organisationer. Deltagarna ska både kunna skapa bred förankring och
leda processen att ta fram ett partnerskapsprojekt. De behöver kunna identifiera vilka
intressenter, genomförare och målgrupper som är intressanta för projektet.
a) Vilka två lokalpolitiker från den internationella samarbetsparten kommer att ingå i
Förberedelsen? Vilken politisk tillhörighet har de?
b) Vilka två lokalpolitiker från den svenska samarbetsparten kommer att ingå i Förberedelsen?
Vilken politisk tillhörighet har de?
c) Vilka två tjänstepersoner från den internationella samarbetsparten kommer ingå i
Förberedelsen? Vilken befattning har de?
d) Vilka två tjänstepersoner från den svenska samarbetsparten kommer ingå i Förberedelsen?
Vilken befattning har de?
e) Ingår eventuell annan deltagare i Förberedelsen? - Uppge i så fall befattning.
f) Förklara deltagarnas roll inklusive deras roll i att säkerställa att Förberedelsen leder till en
projektansökan.
g) Hur avser parterna att arbeta för att förankra projektet internt i organisationerna under
Förberedelsen?
6. Probleminventering och kapacitet
a) Describe the problems and challenges (potential areas of cooperation for the partnership)
within the partners’ organisations that could be solved within the partnership. Please answer in
English
b) Beskriv den svenska samarbetspartens organisations styrkor och svagheter i relation till ovan
nämnda problem och utmaningar. (max. 300 ord)
c) Beskriv den internationella samarbetspartens organisations styrkor och svagheter i relation till
ovan nämnda problem och utmaningar. (max 300 ord)
d) Describe how the problems and challenges could relate to one (or if relevant, some) of the
initially explained core areas (in Swedish referred to as "kärnområden");
Please answer in English.
• Equity /inclusion
• Citizen participation
• Transparency
• Possibility to demand accountability
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7. Metod/tillvägagångssätt under planeringsfasen
Under Förberedelsen ska en projektplan tas fram. Som stöd för detta använd frågorna i ICLD:s
projektansökan samt LFA-guiden. Ett ömsesidigt partnerskap förutsätter likvärdigt deltagande. Se
www.icld.se för datum för den gemensamma KP-utbildningen som ni kan planera in under den
internationella samarbetspartens besök i Sverige.
a) Hur avser ni att tillvarata synpunkter från olika intressenter som påverkas av partnerskapet?
b) Hur avser ni att försäkra er om att kvinnors och flickors, mäns och pojkars olika behov och
förutsättningar integreras i projektplaneringen?
c) Hur avser ni att försäkra er om att ett miljö- och klimatperspektiv integreras i
projektplaneringen?
d) Hur avser ni att försäkra er om att mänskliga rättigheter integreras i projektplaneringen?
När ni utarbetar projektansökan ska faktorer i projektets omvärld beaktas då de kan ha betydelse,
exempelvis relevant forskning och andra projekt eller viktiga aktörer. Det kan också vara
decentraliseringsreformer av betydelse, politiska processer och regionala utvecklingsplaner.
Begränsa svarets omfattning.
e) Hur avser ni att ta fram denna information?
8. Aktiviteter/tidplan
Förberedelsen löper under ett år och finansieringen är anpassad för att medge minst två möten
mellan parterna, ett i vartdera landet.
Beskriv vilka aktiviteter ni planerar genomföra och en tidplan.
9. Riskanalys och riskhantering
Risker kan till exempel vara externa såsom politiska förändringar och naturkatastrofer, eller
interna som korruption och hög personalomsättning.
a) Beskriv externa faktorer/risker som kan påverka Förberedelsens genomförande.
b) Beskriv interna faktorer/ risker som kan påverka Förberedelsens genomförande.
c) Riskhantering: Hur ska ni hantera de identifierade riskerna inom Förberedelsen.
10. Negativa effekter/Do no harm:
a) Beskriv om det finns negativa effekter som kan uppstå för den direkta och indirekta
målgruppen genom partnerskapet.
b) Hur kan ni arbeta för att minimera dessa?

