
Kontraktsfinansierat
tekniskt samarbete
Målet med det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet är att
främja kapacitetsutveckling i samarbetsländerna samt utifrån
svenska erfarenheter förmedla kunskap inom områden som är
av strategisk betydelse för samarbetsländernas utveckling.

Det kontraktsfinansierade tekniska
samarbetet skall främja ett ökat utbyte
av kompetens och erfarenhet mellan
Sverige och samarbetsländerna samt
verka för att svenska företag och kon-
sulter deltar i samarbetet.

Sida fastställer årligen de länder
med vilka samarbete kan förekomma.
Samarbetet koncentreras till sektorer
där svensk konkurrenskraft och kompe-
tens är stark, främst miljö, förvaltning,
MR/demokrati och infrastruktur.

Samarbetet kan avse:
– Kompetens- och institutionsutveckling.
– Införande av nya metoder och system.
– Utarbetande av beslutsunderlag för

investeringsbeslut.

Stöd inom dessa områden ges genom
finansiering av konsultstudier, utbild-
nings- och rådgivningsinsatser samt
studiebesök i Sverige.

Ett projekt kan, i korthet, uppstå
och genomföras på följande sätt:
– Ett land efterfrågar svenskt kun-

nande inom en viss sektor.
– Sida granskar projektförslaget.

– Mottagarlandet upphandlar en
svensk part, vid behov med
assistans från Sida.

– Sida beslutar att finansiera
kontraktet mellan den svenska
och den utländska parten.

– Sida har, som finansiär, under
projektets gång kontinuerlig
kontakt med parterna samt
svarar för uppföljning enligt
Sidas krav.

Principer
En förutsättning för att bidrag skall
beviljas till ett projekt inom det
kontraktsfinansierade tekniska sam-
arbetet är att mottagarparten tydligt
formulerat problemställningen i ett
projektförslag samt har resurser att
genomföra insatsen och dra lärdom
av den.

Sida kräver kostnadsdelning, vilket
innebär att mottagarparten står för
delar av kostnaderna, i första hand
de lokala.

Mottagarparten i samarbetslandet
kan inte vara ett privat företag.

De svenska resurser som används
inom det kontraktsfinansierade

tekniska samarbetet finns på företag,
universitet och inom offentlig förvalt-
ning. Varje år omfattar samarbetet en
stor mängd olika svenska parter, vilka
till övervägande del upphandlas i
konkurrens.

Samtliga projektförslag skall ha ett
tydligt fattigdomsperspektiv och även
beakta Sidas miljökrav, sociala krav
och jämställdhetsaspekter.

Tidsbegränsat med tydliga mål
Sida finansierar årligen ca 75 insatser
i ett trettiotal länder inom ramen för
det kontraktsfinansierade tekniska
samarbetet. Projektet har tydliga mål
och är tidsbegränsade, oftast två till
fyra år, och uppgår normalt till 3–7
miljoner kronor.

Sida arbetar även med konsult-
fonder i utvecklingsbanker och orga-
nisationer, som till exempel Världs-
banken (IBRD), International Finance
Corporation (IFC), Inter-American
Development Bank (IDB), United
Nations Office for Project Services
(UNOPS) och African Development
Bank (AfDB). Dessa fonder gör det
möjligt för bankerna att utnyttja
svensk expertis inom ramen för de
projekt som de bedriver. Fonderna
innebär även att svenska konsulter
lättare lär känna de internationella
organisationerna samt kan konkurrera
om kontrakt inom dessas verksamhet.
De svenska konsulterna upphandlas
främst för sektorstudier, förstudier,
övervakning eller utvärdering av
insatser.



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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Sida arbetar även med konsult-
fonder i utvecklingsbanker och
organisationer
– Världsbanken (IBRD)
– International Finance Corporation

(IFC)
– Inter-American Development

Bank (IDB)
– United Nations Office for Project

Services (UNOPS)
– Food and Agriculture

Organization (FAO)
– African Development Bank (AfDB).

Det kontraktsfinansierade tekniska
samarbetet handläggs på Sida av
Avdelningen för infrastruktur och
ekonomiskt samarbete, INEC, Enhe-
ten för kontraktsfinansierat samar-
bete, KTS. Enhetschef  är Rolf
Folkesson.

För vidare information kontakta
Gun-Britt Nordén, tel: 08-698 50 41,
fax: 08-698 53 30.


