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Tidigare projekt 

Vill du veta mer om projekt som tidigare beviljats
medel från Nordisk jämställdhetsfond? I NIKK:s
databas finns information om de drygt 60 projekt
som hittills beviljats. 

Bland tidigare projekt finns en stor bredd –
alltifrån nätverk mot näthat och sexuella
trakasserier, till projekt som fokuserar på
ekonomisk jämställdhet och den könssegregerade
arbetsmarknaden. 

Sök bland tidigare projekt

Delad kunskap förändrar Läs brevet i din webbläsare

nikk.no | Vidarebefordra | Prenumerera | Avprenumerera

Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond 

Den 1 mars öppnar vi för ansökningar till Nordisk jämställdhetsfond. Närmare två miljoner danska kronor
ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2020. 

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar
för att främja jämställdhet. Projekt som på olika sätt syftar till att möta problem med ojämställdhet, bidrar
till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel
från fonden. I år har fonden en tematisk prioritering, ungas engagemang/aktörskap och
ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor. 

I detta brev har vi samlat information om årets utlysning av medel från Nordiska ministerrådets
jämställdhetsfond som NIKK administrerar. 

Tipsa gärna fler personer och verksamheter genom att sprida det vidare!

Vänliga hälsningar, 
Elin Engström, 
Verksamhetsledare NIKK, 
nikk@genus.gu.se 

Om fonden 

1. Nordisk jämställdhetsfond vänder sig till en bred målgrupp och är öppen för frivilligorganisationer,
nätverk, offentliga verksamheter, andra icke-kommersiella aktörer, mindre företag med flera. 

2. Delad kunskap förändrar. Fonden finansierar samarbetsprojekt där det ingår minst tre organisationer
från minst tre nordiska länder, varav Färöarna, Grönland eller Åland kan utgöra ett, eller minst två nordiska
länder och minst en organisation från Estland, Lettland, Litauen eller nordvästra Ryssland.

3. Fonden finansierar aktiviteter av olika slag, bland annat arrangemang, utredningar, nätverksbyggen och
verksamhetsprojekt.

4. I ansökan ska tydligt framgå hur projektet avser bidra till nordisk nytta, till exempel genom ett
resonemang som tydliggör hur projektet genererar positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört
med om det hade bedrivits på nationell nivå.

5. I ansökan ska tydligt framgå hur projektet avser bidra till jämställdhetspolitiskt mervärde, till exempel
genom ett resonemang som tydliggör hur projektet ska bidra med ny eller förändrad kunskap om
jämställdhet. 

6. Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK) och projektet ska
uppfylla samtliga kriterier för ekonomisk rimlighet. Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster
måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i
budgeten.

Läs mer om fonden här

Tematisk prioritering: Ungas engagemang och ungdomsperspektiv 

Under 2020 har Nordisk jämställdhetsfonden tematisk prioritering av projekt som främjar ungas
engagemang/aktörskap och ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor. Projekt som ingår i temat
premieras vid bedömningen, men det är den samlade bedömningen av projekten som avgör vilka projekt
som kommer att finansieras. Även projekt som ligger utanför temat är välkomna att ansöka om medel.

Med ungas engagemang/aktörskap och ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor avses i vilken grad
projektet:
• inkluderar ett ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor.
• inkluderar målgruppen unga i åldersgruppen 13-30 år i alla delar av aktiviteterna, från idéutveckling till
utvärdering, i så hög grad som möjligt. 

Viktiga datum 

https://nikk.no/nordisk-jamstalldhetsfond/fondprojekt/
http://www.nikk.no/
http://www.anpdm.com/form/44425F46784140514071/43465A407849465E4071
https://nikk.no/notiser/nordisk-jamstalldhetsfond-utlyser-medel-for-langsiktigt-jamstalldhetsarbete/
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Film: Fonden på två minuter 

Vill du veta mer om Nordisk jämställdhetsfond
och hur det jämställdhetspolitiska samarbetet
fungerar? Här är videon som förklarar det på två
minuter! 

Se filmen

Följ oss:

Ska din organisation söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet? Håll koll på de här
datumen: 

• 1 mars: Ansökan öppnar på nikk.no

• 31 mars: Ansökan stänger

• Maj: Beslut meddelas sökande

• Juni: Kontrakt skrivs 

Riktad programutlysning senare under 2020 

Senare i år kommer medel att utlysas genom en riktad programutlysning. Med programutlysningen avser
Nordiska ministerrådet att komplettera de årliga, bredare utlysningarna och särskilt prioritera frågor där
nordiskt samarbete är strategiskt viktigt. De sökande som beviljats medel får arbeta under en längre tid,
upp till fyra år. Årets programutlysning kommer att ha det prioriterade temat könsuppdelad arbetsmarknad.

Programutlysningen är en separat utlysning som inte påverkar Nordisk jämställdhetfonds ordinarie
utlysning, som vi informerar om i detta brev. Följ NIKK i våra sociala kanaler och på webben för löpande
information om Nordisk jämställdhetsfond. 

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning
Box 709 | 405 30 Göteborg| nikk@nikk.gu.se | nikk.no

 

https://www.youtube.com/watch?v=9g0Ix-IN1jw
mailto:nikk@nikk.gu.se
https://nikk.no/
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