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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 2021.
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 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 brevet 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 ickekommersiella 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. Alternativt kan samverkan inkludera
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organisationer från minst två nordiska länder och en från Estland, Lettland,
Litauen eller nordvästra Ryssland.
3. Fonden finansierar aktiviteter av olika slag, bland annat arrangemang,
utredningar, nätverksbyggen, metodutveckling och verksamhetsutveckling.
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

Digitalt samtal: Frågor och svar om
Nordisk jämställdhetsfond
Vill du veta mer om fonden? Den 25 februari arrangerar NIKK ett digitalt
informationssamtal där vi svarar på frågor om Nordisk jämställdhetsfond.
Anmäl dig och ställ eventuella frågor på förhand via mail.
• Tid: 25 februari kl. 10.00-11.00 (CET)
• Plats: Digitalt samtal via Zoom. Länk skickas till alla anmälda.
• Anmäl dig till Jenny Pentler, projektsamordnare NIKK:
jenny.pentler@genus.gu.se
• Samtalet hålls på engelska. Frågor kan ställas på skandinaviska språk.
• Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.
Anmäl dig till samtalet
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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 65
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

Viktiga datum
Ska din organisation söka
medel för nordiskt samarbete
på jämställdhetsområdet? Här
är datumen att hålla koll på.

• 1 mars: Ansökan öppnar på
nikk.no
• 31 mars: Ansökan stänger kl.
14.00 (CET)
• Maj: Beslut meddelas sökande
• Juni: Kontrakt skrivs

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
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Ny LGBTI-fond utlyser medel hösten 2021
I höst går det för första gången att söka medel från den nordiska LGBTIfonden. Fonden är en del av det nya nordiska samarbetet för att förbättra
LGBTI-personers villkor.
Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter,
behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. NIKK
administrerar fonden och kommer att ta emot ansökningar efter sommaren
2021. Läs mer på vår webb och prenumerera på NIKKs ordinarie
informationsutskick för att få information om Nordisk LGBTI-fond.

Läs mer om Nordisk LGBTI-fond

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