Kriterier för lokala projektmedel 2016
Antagen av Jämställdhetskommittén 30 maj 2015
Reviderad maj 2016 med anledning av ny kommitté och ny verksamhetsplan
Syfte: Jämställdhets- och mångfaldskommittén avsätter medel för kvinnors organisering internt,
exempelvis på lokal nivå. Pengarna syftar till att främja nytänkande, fortbildning och
engagemang inom jämställdhets- och mångfaldsområdet med inriktning jämställdhet. Medlen är
avsedda för medlemmar i Miljöpartiet och medlen ska främja kvinnors möjlighet till organisering
samt aktivt engagemang inom Miljöpartiet de grönas partiorganisation.
Medel: För 2016 är 120 000 kronor avsatta. Ansökningar om medel behandlas två gånger
årligen. Maximalt belopp att erhålla för enskilt projekt är 15 000 kronor.
Kriterier: Medel kan sökas för projekt som rör områdena jämställdhet, feminism, normkritik
samt antidiskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Projektet ska vara öppet för
Miljöpartiets kvinnliga medlemmar. Projektet kan också vara öppet för utomstående
intressenter. Exempel på projekt som kan beviljas medel är studiebesök, temakvällar,
seminarietillfällen, utbildningar och kulturevenemang med tydlig jämställdhetsprägel. För att
projekt ska beviljas medel krävs en delfinansiering på 25 % från lokal- eller regionavdelning eller
annan finansiär.
Medel kan sökas för:
· Ersättning till föreläsare
· Litteratur/studiematerial
· Reseersättning för kvinnliga medlemmar i Miljöpartiet de Gröna
· Annonsering för inbjudan till särskilt evenemang
· Enskilda kostnader i samband med projekt (exempelvis entréavgifter, materialinköp
osv.)
Medel kan inte sökas för:
· Arvoderingar av medlemmar i Miljöpartiet de Gröna
· Traktamenten
· Förtäring
· Tryck/producerande av material som riktar sig till allmänheten
Ansökningsförfarande:
I ansökan ska följande saker finnas med:
● Beskrivning av projektet
Beskriv kortfattat mål och syfte med ert projekt samt koppla hur de uppfyller kriterierna
(se ovan).
● Målgrupp

●
●

●
●

Vilka riktar sig ert projekt till?
Arrangör
Vem är ansvarig för projektet?
Tidsplan
Visa över vilket tidsspann ert projekt sträcker sig över och vilka hålldatum ni har, t.ex.
Start och slutdatum som eventuella övriga datum.
Budget för projektmedel
Beskriv era kostnader samt er delfinansiering
Beskrivning av projektet möjligheter till vidare utveckling eller spridning efter projektets
slut
Hur är det tänkt att projektet eller dess resultat ska leva vidare efter projektets slut?

Beslut om medel: Medel beviljas av jämställdhets- och mångfaldskommittén vid två
ansökningsomgångar årligen. Sista ansökningsdag är 15 maj respektive 15 oktober.
Handläggningstiden kan vara lång och därför bör projektmedel sökas i god tid före projektets
start.
Efter projektet: En skriftlig projektredovisning ska vara jämställdhets- och mångfaldskommittén
tillhanda senast 3 månader efter projektets avslut. Projektredovisningen ska tydligt kunna
stämmas av mot projektansökan. Kvitton för hur fondens medel använts kan komma att krävas
in upp till ett år efter att projektet avslutats. Om redovisning inte sker på ett tillfredsställande sätt
kan beviljade medel komma att krävas tillbaka.

