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Att söka finansiellt stöd
från Sida
Sida är en svensk myndighet som beviljar stöd till utvecklingsinsatser som bidrar till att uppfylla
Sveriges mål för det internationella utvecklingssamarbetet inklusive det humanitära biståndet
och reformsamarbetet i Östeuropa. Målet för Sveriges internationella utvecklingssamarbete är att
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Den organisation som söker fi nansiellt stöd från Sida för en utvecklingsinsats skall förse Sida med en skriftlig ansökan
som kommer att bedömas utifrån gällande insatshanteringsregel . För att erhålla stöd från Sida måste ansökan innehålla
information om den sökande organisationen, förväntade resultat med insatsen, finansiella förutsättningar och en riskanalys.
Sida tillhandahåller inget särskilt format för ansökningar utan betonar vikten av att den sökande organisationen är den
som äger och ansvarar för den planerade insatsen.
De kriterier som Sidas handläggare bedömer inför ett beslut att bevilja stöd till en insats är:
• Insatsens relevans
• Effektivitet
Sida bedömer insatsens relevans i förhållande till svenska
Sida bedömer insatsens budget som skall spegla vilka
resultatstrategier och svenska policyer för utvecklingskostnader som insatsens genomförande är förenade med,
samarbetet. Endast insatser som bidrar till att nå mål och
samt hur mycket som förväntas fi nansieras med Sidaresultat uttryckta i de av regeringen antagna strategierna
medel. Sida bedömer också sannolikheten att resultaten
för utvecklingssamarbetet kan få Sida-stöd.
uppnås på det sätt som anges i ansökan och om insatsen
kan betraktas som kostnadseffektiv.
• Den sökande organisationens kapacitet
Sida bedömer den sökande organisationens kompetens
• Hållbarhet
och kapacitet att genomföra och följa upp insatsen. Inom
Bedömningen avser både insatsen förutsättningar att
ramen för denna bedömning granskar Sida också den
nå resultat som består efter insatsen avslutas, samt den
ansökande organisationens kapacitet gällande intern
sökande organisationens förståelse för hållbarhetsfrågor
styrning och kontroll, upphandlingskapacitet vid behov,
och möjlighet att förvalta resultaten på lång sikt. En
samt förmåga att hantera korruptionsfrågor.
annan aspekt som bedöms är om insatsen ligger i linje
med den sökande organisationens övriga planer och
• Förväntade resultat
prioriteringar.
Insatsens bedöms utifrån hur tydligt det framgår i ansökan vilka som är insatsens förväntade resultat på kortoch medellång sikt. Sidas granskning inkluderar hur
Gäller insatsen ett projekt eller program som genomförs
väl ansökan beskriver hur resultaten skall uppnås och
av annan/andra organisation(er) än den sökande bedömer
hur trovärdig den logiska kedjan mellan insatsen och de
Sida den sökande organisationens kompetens och kapacitet
förväntade resultaten framstår. Även möjligheterna att
att agera som vidareförmedlare av Sida-finansiering utifrån
följa upp insatsens resultat bedöms utifrån den ansökande
samma kriterier som ovan.
organisationens beskrivning av hur information om insatsens resultat skall samlas in, redovisas och omhändertas.
• Risker
De av den sökande organisationen identifierade risker som
kan äventyra insatsens förväntade resultat utgör också grund
för Sidas bedömning. Att den sökande organisationen kan
göra en adekvat riskanalys som inkluderar hur risker
skall hanteras betraktas som en väsentlig del av dess
kapacitet att genomföra insatser. Sida gör även en analys
av riskbilden som en del av bedömningen.

