Bedömningsmall ansökningsomgång 2018
Fonden för inre säkerhet
De ansökningar som har gått vidare till bedömning bedöms utifrån följande fyra bedömningskriterier; Projektets relevans och nytta, Genomförande och kvalitetssäkring,
Effekt och spridning samt Projektets kapacitet. Varje kriterium ger 0–6 poäng, där 0 = information saknas eller är mycket bristfällig, 1-2 = mindre bra. 3-4 = bra och 5-6 =
utmärkt. Det maximala poängantalet är 24. En ansökan måste uppnå minst 12 poäng för att bli beviljad. Ansökningar som får färre än 3 poäng på något
bedömningskriterium blir underkända. Bedömaren skriver kommentarer per varje bedömningskriterium samt en övergripande kommentar. Kommentarerna återkopplas
till sökande organisation i samband med besked om beslut. Eventuella anmärkningar om budget skrivs in i anvisad ruta.

ORGANISATIONENS NAMN SAMT
PROJEKTNUMMER:

Typ av ansökan: Ansökningarnas karaktär kommer att variera från direkta insatser, samarbeten och aktiviteter till inköp av utrustning samt större investeringar.

NAMN PÅ BEDÖMARE:

Ansökningar med olika högt skyddsvärde kommer dessutom att behöva hanteras i fonden. Oavsett innehåll bedöms ansökningarna utifrån nedanstående
bedömningskriterier.

BEDÖMNINGSKRITERIUM

DELKRITERIUM
Projektets syfte och mål är förenliga
med och bidrar till ISFs specifika och
nationella mål och prioriteringar som
beskrivs i ISFs nationella program för
Sverige. Ansökan ska inriktas på ett av
de nationella målen.

Projektet är förenligt med och bidrar
till mål och prioriteringar för aktuell
ansökningsomgång.

PROJEKTETS RELEVANS
OCH NYTTA

Målgrupp/er för projektet är tydligt
definierad(e).
Projektet bygger på väldefinierade och
realistiska behov.
Projektets förväntade resultat och
effekter har tydlig koppling till
definierade behov och till
programmets mål och prioriteringar.
Om projektet kompletterar tidigare
genomförda insatser på området är
det tydligt vad som gjorts tidigare och
på vilket sätt den sökta aktiviteten
bidrar till ytterligare mervärde.

TOLKNING AV BEDÖMNINGSKRITERIER

KOMMENTARER

MAXPOÄNG

Projektet är stödberättigande enligt det nationella
programmet och enligt EU- och nationella rättsakter.

Projektet har valt mål och prioriteringar enligt aktuell
ansökningsomgång. Om så inte är fallet tilldelas ansökan 0
poäng (för detta bedömningskriterium) och underkänns.
Det är tydligt vem/vilka projektet är till för. Den
huvudsakliga målgruppen samt eventuella sekundära
målgrupper beskrivs.
Behov/nyttan för medverkande organisationer samt
definierade målgrupper beskrivs.
Resultat och effekter är realistiska och tydligt beskrivna och
förväntas leda till att fylla definierade behov samt uppställda
mål och prioriteringar.

Enbart aktuellt för projekt som kompletterar andra projekt
på området med eller utan stöd från ISF, eller andra projekt
finansierade av EU-medel.
I ansökan beskrivs vad som är nytt i detta projekt. Mervärdet
med detta projekt är tydligt.
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POÄNG
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BEDÖMNINGSKRITERIUM

DELKRITERIUM

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

Aktivitetsplanen är tydlig och
realistisk.

I ansökan beskrivs hur projektets alla delmoment ska
genomföras.
Adekvat plan för riskhantering ingår i projektbeskrivningen.

KOMMENTARER

MAXPOÄNG

Specificerade arbetspaket och tillhörande aktiviteter och
resultat bidrar till att nå uppsatta mål och prioriteringar.

Projektets aktiviteter bidrar till att nå
uppsatta mål och prioriteringar.

Inköp av utrusning. Det finns tillräckligt med information
angiven för att avgöra om inköpen är stödberättigande.
Regler för LOU har beaktats.
Inköp av tjänster/entreprenad. Det finns tillräckligt med
information angiven för att avgöra om inköpen är
stödberättigande. Regler för LOU har beaktats.

GENOMFÖRANDE OCH
KVALITETSSÄKRING

Utbildningsinsatser. Beskrivningen av utbildningen är
tillräckligt utförlig för att kunna avgöra om aktiviteten är
stödberättigande. Regler för LOU har beaktats.
Vald metod är relevant och
genomförbar.

I ansökan beskrivs varför vald metod är bäst lämpad för
genomförandet av projektets aktiviteter.
Se även checklista för budgetbedömning.

Projektet är kostnadseffektivt.

Projektet har en väl genomarbetad
plan för kvalitetssäkring. Relevanta
indikatorer har valts för att mäta
förväntade kvalitativa och kvantitativa
resultat.

Projektet har en realistisk och tydlig budget, d.v.s. sökt
bidrag står i proportion till förväntade resultat och
aktiviteter. Projektets budget utgör ett tillräckligt stöd vid
implementeringen av planerade aktiviteter.
Utvärderingsaktiviteter har planerats in i kritiska stadier av
projektet för att kunna mäta framsteg, resultatens och
aktiviteternas kvalitet och kostnadseffektivitet.
Kvalitetskontrollerna gör det möjligt att korrigera eventuella
fel under projektets gång. Indikatorerna är tydliga, relevanta
och mätbara.
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POÄNG
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BEDÖMNINGSKRITERIUM

DELKRITERIUM

Projektet har en väldefinierad och
realistisk plan för spridning och
förankring.

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

KOMMENTARER

MAXPOÄNG

POÄNG

Målgrupper är definierade, metoder för hur de ska nås samt
vad som ska spridas är beskrivet liksom när i tid detta ska
ske. Resurser är avsatta till spridning och förankring.
Projektet har beaktat synliggörandet av EU-finansiering.

Projektet har mycket god potential att Effekten bedöms utifrån tidigare uttalat behov och
leda till avsedd effekt på medverkande framställda mål och prioriteringar. Projektets aktiviteter
organisationer.
leder till avsedd effekt.
EFFEKT OCH SPRIDNING

Projektet har, om applicerbart på
denna typ av projekt, mycket god
potential att leda till avsedd effekt på
organisationer utanför partnerskapet.
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Förändringar kommer att ske lokalt, regionalt, nationellt
och/eller internationellt.

Projektresultaten har mycket god
I ansökan beskrivs exempel på åtgärder (resurser,
potential att leva vidare och användas samarbeten, insatser) som planeras för att säkerställa att
efter projektets slut.
projektresultaten lever vidare efter avslutat projekt.

BEDÖMNINGSKRITERIUM

PROJEKTETS KAPACITET

DELKRITERIUM

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

Projektet involverar relevanta
organisationer.

I ansökan finns en adekvat beskrivning av partnerskapets
sammansättning.

Fördelning av ansvar och roller i
projektet är tydlig och realistisk.

Det finns en adekvat beskrivning av roller och
ansvarsområden i projektet. Fördelningen utgår från
medverkande organisationers/experters kompetens och
kapacitet.

Sökande organisation/partnerskapet
har ekonomiska förutsättningar att
genomföra projektet.

Sökande organisation/partnerskapet har, med eller utan
tredje part, kapacitet att stå för projektets medfinansiering
på minst 25 %. Om kapaciteten saknas tilldelas ansökan 0
poäng (för detta bedömningskriterium) och underkänns.

Sökande organisation/partnerskapet
har administrativa förutsättningar att
genomföra projektet.

Projektledare samt projektekonom har utsetts. Strukturer
finns på plats för att hantera projektledning, implementering
och resultatspridning.

KOMMENTARER

MAXPOÄNG

POÄNG
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SUMMA POÄNG
Totalsumma

/24
ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER
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[Skriv in en sammanfattning av din bedömning, ta fasta på styrkor och svagheter i ansökan.]

BUDGETKOMMENTARER
[Skriv in övergripande kommentarer om budget inklusive förslag på budgetnedskärning. För mer detaljer om budgetbedömning se checklista för bedömning av projektbudget.]

UNDERSKRIFT AV BEDÖMARE
Datum:
Ort:
Namnteckning:
Namnförtydligande:

