Mall för värdering ansökningsomgång 2018
Fonden för inre säkerhet
De ansökningar som har gått vidare till värdering värderas utifrån fem värderingskriterier; förenlighet med ISFs mål och prioriteringar, realistiska behov, tillämpligt
tillvägagångssätt, realistiska resultat samt potential att leda till avsedd effekt och nytta. Kriterierna, som formulerats i fem frågor, besvaras med ett kryss i rutorna
ABSOLUT, JA, JA med reservation eller NEJ och styrkor och brister kommenteras kort per fråga. I slutet av dokumentet gör granskaren en helhetsvärdering av ansökan och
skriver en slutlig kommentar. Den slutliga värderingen av ansökans relevans och nytta görs utifrån följande fyra värderingsnivåer:
-

ABSOLUT. Projektförslaget är mycket relevant och har en mycket tydlig koppling till ISFs nationella program. Det är realistiskt och genomförbart, leder till relevanta
resultat och har stor potential att ge avsedda effekter nationellt samt för målgruppen och sökande organisation
JA. Projektförslaget är relevant och har en tydlig koppling till ISFs nationella program. Det är realistiskt och genomförbart, leder till relevanta resultat och har
potential att ge avsedda effekter nationellt samt för målgruppen och sökande organisation
JA med reservation. Projektförslaget är relevant och har koppling till ISFs nationella program. Det är genomförbart, men har vissa brister i t.ex. resultat och
tillvägagångssätt, som gör att det är osäkert om det kommer att leda till avsedda effekter nationellt samt för målgruppen och sökande organisation
NEJ. Projektförslaget brister i relevans, d.v.s. har en svag koppling till ISFs nationella program. Alternativt brister projektförslaget i genomförbarhet,
tillvägagångssätt och/eller resultat och/eller har låg potential att leda till nytta nationellt samt för målgruppen och sökande organisation

NAMN PÅ SÖKANDE
ORGANISATION SAMT
PROJEKTNUMMER:

Vid värderingen utgår granskaren från den information som finns i ansökan.
NAMN PÅ GRANSKARE:

Typ av ansökan: Enbart ansökningar utan skyddsvärt innehåll värderas av samverkansgruppens representanter.

VÄRDERINGSKRITERIUM

DELKRITERIUM

Projektförslagets syfte och mål är
förenliga med och bidrar till ISFs
specifika och nationella mål och
prioriteringar som beskrivs i ISFs
nationella program för Sverige.
Är projektförslaget
Ansökan ska inriktas på ett av de
förenligt med ISFs mål och nationella målen.
prioriteringar?

VÄRDERINGSKRITERIUM

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

ABSOLUT

JA

JA MED
RESERVATI
ON

NEJ

KOMMENTARER

ABSOLUT

JA

JA MED
RESERVATI
ON

NEJ

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

Projektförslaget är förenligt med och
bidrar till mål, prioriteringar och
aktiviteter i aktuell
ansökningsomgång.

Projektförslaget överensstämmer med mål, prioriteringar,
aktiviteter och eventuella begränsningar i aktuell
ansökningsomgång.

DELKRITERIUM

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

Målgrupp/er är tydligt definierad(e).
Är beskrivna behov
(problem/brister/utmanin

KOMMENTARER

Det är tydligt vem/vilka projektet är till för. Den
huvudsakliga målgruppen samt eventuella sekundära
målgrupper beskrivs.
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gar) realistiska?

Behov/nyttan för medverkande organisationer samt
definierade målgrupper beskrivs. Det finns hänvisningar
Projektförslaget bygger på
väldefinierade och realistiska behov.

Om projektförslaget kompletterar
tidigare genomförda insatser på
området är det tydligt vad som gjorts
tidigare och på vilket sätt den sökta
aktiviteten bidrar till ytterligare
mervärde.

VÄRDERINGSKRITERIUM

DELKRITERIUM

till tidigare arbete/projekt, statistik, studier,
undersökningar eller liknande som stödjer
bakgrundsbeskrivningen. Nuläget är beskrivet samt på
vilket sätt projektförslaget kan bidra till
förbättring/utveckling.

I ansökan beskrivs vad som är nytt i detta projekt. Mervärdet
med detta projektförslag är tydligt.

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

KOMMENTARER

ABSOLUT

JA

JA MED
RESERVATI
ON

NEJ

JA

JA MED
RESERVATI
ON

NEJ

Projektförslagets aktiviteter bidrar till
att nå uppsatta mål och prioriteringar. Specificerade arbetspaket och tillhörande aktiviteter och
resultat bidrar till att nå uppsatta mål och prioriteringar.
Är tillvägagångsättet (vald Vald metod är relevant och
metod) tillämpligt och
genomförbar.
genomförbart?

Projektförslaget involverar relevanta
organisationer.

VÄRDERINGSKRITERIUM

Är förväntade direkta
resultat realistiska och
långsiktiga?

DELKRITERIUM
Projektförslagets förväntade resultat
har tydlig koppling till definierade
behov och till programmets mål och
prioriteringar.

I ansökan beskrivs varför vald metod är bäst lämpad för
genomförandet av projektets aktiviteter.
I ansökan finns en adekvat beskrivning av partnerskapets
sammansättning och kompetens. Medverkande
organisationer är relevanta för genomförandet och har goda
förutsättningar att bidra till måluppfyllelse.

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

Resultaten är realistiska och förväntas leda till att möta
definierade behov samt uppställda mål och prioriteringar.

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.

KOMMENTARER

ABSOLUT
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VÄRDERINGSKRITERIUM

Har projektförslaget
potential att leda till
avsedd effekt och nytta?

DELKRITERIUM

TOLKNING AV RESPEKTIVE DELKRITERIUM

Projektförslagets förväntade effekter
har tydlig koppling till definierade
behov och till programmets mål och
prioriteringar.

Effekterna är realistiska och tydligt beskrivna och förväntas
leda till att möta definierade behov samt uppställda mål och
prioriteringar.

Projektförslaget har mycket god
potential att leda till avsedd effekt på
medverkande organisationer.

Effekten bedöms med utgångspunkt från uttalade behov,
mål och prioriteringar. Beskrivna aktiviteter har potential att
leda till avsedd effekt på både kort som lång sikt.

Projektförslaget har mycket god
potential att leda till avsedd effekt på
organisationer och strukturer utanför
partnerskapet.

Effekten bedöms med utgångspunkt från uttalade behov,
mål och prioriteringar. Beskrivna aktiviteter har potential att
leda till avsedd effekt på både kort som lång sikt.
Projektförslaget ger effekt lokalt, regionalt, nationellt
och/eller internationellt.

KOMMENTARER

SLUTLIG VÄRDERING – BÖR ANSÖKAN GODKÄNNAS?
[Kryssa i lämplig ruta]

ABSOLUT

JA

JA med reservation

NEJ

KOMMENTARER
[Skriv in en sammanfattning av din värdering, ta fasta på styrkor och svagheter i ansökan.]

UNDERSKRIFT AV GRANSKARE
Datum:
Ort:
Namnteckning:
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