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Ansökningsfrågor Direktförmedlande organisationer 
2021 

KAPACITET 

1. Beskriv er organisations kapacitet (förmåga att genom kunskap och 

erfarenheter, etc) att bedriva praktikantverksamhet. Förklara hur 

projektet bidrar till att stärka samarbetet med era partnerorganisationer 

och hur ni som organisation stärks i er roll som biståndsorganisation 

genom att arbeta med Praktikantprogrammet 

 

SYFTE OCH MÅL 

2. Beskriv projektets syfte och mål. Målen ska vara mätbara och möjliga att 

följa upp. 

3a) Ange vilka av de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 som är 

relevanta för projektets genomförande (frågan bedöms ej) 

 

3b) Beskriv, med konkreta exempel, på vilket sätt projektet har relevans för 

genomförandet av Agenda 2030 utifrån de valda målen i fråga 3a.  

 

PROJEKTETS AKTIVITETER OCH UPPLÄGG 

4a) Presentera en projektplan för hela projektperioden. Ange en tidsplan för 

när olika aktiviteter ska ske. Ansöker ni om bidrag för inresande 

praktikanter ska planeringen även innefatta aktiviteter som relaterar till 

deras deltagande.   

 

4b) Om ni ansöker om bidrag för inresande praktikant/-er, beskriv mer 

utförligt hur ni planerar för urval, genomförande och uppföljning av 

dessa aktiviteter. Redogör även för uppskattade kostnader. Ni ska även 

bifoga ett samarbetsavtal för inresande praktikanter. (Om ni redan 

besvarat detta i fråga 4a går det bra att hänvisa till det svaret) 

(Bedöms ej med poäng)  

 

SAMARBETE MED PARTNERORGANISATION  

5 Beskriv hur ni avser samarbeta med partnerorganisation(-er) kring 

rekrytering, urval, förberedelser, praktikbeskrivning, handledning, 

uppföljning etcetera utifrån allas behov. Beskriv även 
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ansvarsfördelningen och vilken typ av skriftliga överenskommelser som 

ni gör för praktikanterna och mellan er och er partnerorganisation. 

6 Praktikuppgifterna ska utgå från ett ömsesidigt behov och bidra till 

utveckling för alla inblandade. Beskriv hur ni avser bedöma 

partnerorganisation/ers kapacitet för att arbeta med 

praktikantverksamhet och motivera hur praktikuppgifterna ska bidra till 

utveckling för er som sändande organisation, partnerorganisation och 

praktikanter. 

RISKHANTERING 

7 Presentera en riskanalys för vad som skulle kunna hindra projektets 
måluppfyllelse. Analysen ska innehålla interna och externa risker, 
förebyggande åtgärder samt ange var ansvaret ligger (det kan vara 
kopplat till en person på sökande, sändande eller mottagande 
organisation). Risken för korruption är obligatorisk att inkludera i 
riskanalysen. Det är även obligatoriskt att ta upp risker förknippat med 
vidareförmedling av medel om det kommer att ske.  

 


