Instruktioner till riktlinjerna för den nordiska ungdomsfonden
Den nordiska ungdomsfonden är en del av projektet Nordic Youth in Sustainable Communities.
Målet med NUBF är att skapa hållbara gemenskaper och kulturellt engagemang mellan unga i de
nordiska länderna. Fonden stöttar aktiviteter som är drivna av unga personer och där
organisationer från minst två nordiska länder ingår.
Nedan följer instruktioner som kan användas som ett tillägg till riktlinjerna och som hjälp för att
söka bidrag från fonden. Dock rekommenderar vi att ni ändå läser riktlinjerna medan ni skriver
ansökan.
Hur ansöker vi?
Ansökning görs på projektets hemsida med en tidsfrist per år.
Ansökningen ska innehålla basdata på aktivitetens ansvariga och kontaktupplysningar till minst
en person per land och organisation. Det ska också inkluderas en projektbeskrivning med tidsplan,
en färdig budget samt kontoupplysningar till den organisation/grupp som ansöker om bidrag.
Vem kan ansöka om stöd?
Alla ungdomsorganisationer och självorganiserade ungdomsgrupper som arbetar efter demokratiska
principer och är baserade i Norden kan ansöka om bidrag.
Ni ska välja en person som är ansvarig för ansökningen. Är personen under 18 år ska ni också välja
en juridiskt ansvarig person. Den person som blir ansvarig ska också stå som kontaktperson för er
aktivitet.
I ansökningsformuläret ska ni meddela om ni söker som en självorganiserad ungdomsgrupp eller
för en redan eksisterande ungdomsorganisation. En självorganiserad ungdomsgrupp kan till
exempel vara en kompisgrupp, en skolklass, några personer som delar en hobby eller något annat.
Det är tillåtet att skapa samarbeten mellan olika typer av organisationer/grupper. Till exempel kan
en självorganiserad ungdomsgrupp samarbeta med en etablerad ungdomsorganisation och vice
versa. En rollspelsgrupp kan samarbeta med en scoutförening, ett ungdomsförbund eller något
tredje. Tre liknande organisationer, som tre scoutgrupper i olika länder, får också skapa
samarbeten och ansöka om bidrag. Alla aktiviteter ska inkludera organisationer från minst två
nordiska länder. Ansökningar som inkluderar organisationer från tre eller mer länder kan få större
bidrag.
Alla aktiviteter ska vara baserat på frivilligt arbete och unga personer ska ha ansvar för
utvecklingen samt genomförandet av aktiviteten.

OBS! I ansökningen ska endast en organisation stå som ansvarig för aktiviteten, men ni väljer själv
vilken det blir. Det betyder att ni ska sända endast en ansökning och inte en per
organisation/grupp som deltager. Dock ska de andra organisationerna/grupperna stå med som
partner(s) i ansökningen. Den organisation som sänder ansökan blir ansvarig för aktiviteten och
ska avrapportera efter aktivitetens slut (läs nedan).
Vilka typer av aktiviteter kan man göra?
Ni kan söka bidrag till aktiviteter som skapar nya nordiska ungdomsgemenskaper och som stärker möten
mellan unga i de olika nordiska länderna. Aktiviteterna ska arbeta utifrån dialog, med att förankra
nordiska samarbeten och med de globala målen.
Ni kan söka bidrag för resor, mat, logi, material och faciliteter som gör det möjligt för alla
ungdomar i organisationerna/grupperna att delta. Även vissa begränsningar finns och går att hitta
i fondens riktlinjer.
Vad är kraven för att söka?
De officiella kraven är detaljerat beskrivna i riktlinjerna. Nedan är ett mindre antal villkor
beskrivna, som kan vara bra att känna till innan ni går igång med er ansökning.
•

Alla aktiviteter ska vara drivna av unga personer och baserade på frivilligt arbete.
Unga ska ha ansvar för utvecklingen och genomförandet av er aktivitet. Vuxna kan ha en
stöttande roll, men det är unga personer som ska ha de slutgiltiga beslutsfattande rollerna. I
detta sammanhang är man ung när man är mellan 16 och 30 år gammal. Aktiviteterna ska
också vara baserade på frivilligt arbete. Frivilliga ska vara med vid beslut, planering och
utförandet av aktiviteterna. De bärande krafterna i aktiviteten ska vara olönade.

•

Fonden tar stor hänsyn till ansökningar som lägger vikt på att förankra nordiskt samarbete.
I er ansökning ska ni därför ha fokus på hur aktiviteten kan bidra till nordiskt samarbete
över landsgränser, organisationer, olika intressen m.m. Är det något speciellt med er
aktivitet som gör att unga kan utvecklas tillsammans, även om de är medlemmar i olika
grupper och kommer från olika länder? Tänk också över hur er aktivitet kan stärka
samarbetsmöjligheterna för unga i Norden också efter att er aktivitet avslutats.

•

Aktiviteterna ska integrera ett eller flera av FN:s globala mål.
Kvaliteten på hur de globala målen integreras i aktiviteten är viktigare än antalet
integrerade mål. Det är alltså bättre att arbeta med ett mål grundligt snarare än att försöka
implementera flera och inte lyckas. De globala målen ska däremot inte styra aktiviteten,
utan hellre inarbetas i en aktivitet. Till exempel kan man integrera diskussioner om

klimatet, integration, mångfald, jämställdhet eller liknande i en redan bestämd aktivitet.
Hur mycket stöd kan vi få?
I ansökningen ska ni skicka med en färdig budget. Tänk därför noga på hur mycket ni kommer
spendera på mat, logi, transport, material m.m. I ansökningen ska ni också skriva om ni ansökt om,
eller redan tagit emot, bidrag från andra fonder än den nordiska ungdomsfonden.
Om er aktivitet inkluderar organisationer från två länder, kan ni söka om 10 000–70 000 DKK.
Om er aktivitet inkluderar organisationer från tre eller fler länder, kan ni söka om 10 000–100 000
DKK.
Avrapportering
Efter avslutad aktivitet ska ni rapportera hur mycket av bidraget ni använt. Detta görs genom att
skicka en deklaration över utgifterna till fondens sekretariat. Stickprov kommer utföras efter att
aktiviteterna avslutats.

