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Stödordningen – Projektmedel 2019: Förslag till beslut  

NVC har fått 29 ansökningar om stöd till nordiska och nordisk-baltiska samarbetspro-

jekt av och med funktionshinderorganisationer. Majoriteten kommer från samar-

beten som inte ansökte om nätverksstöd för 2019. Ett flertal ansöker om stöd till 

konferenser. NVC reserverade SEK 500 000 till projektstöd för 2019. Det totala an-

sökningsbeloppet är på drygt 8,3 miljoner kronor. Alla ansökningar finns bifogade. 

Bifogade filer nås genom länkar i ansökningarna.  

 

Enligt riktlinjerna kan det delas ut belopp på mellan 50 000 och 500 000 kronor. Det 

finns med andra ord utrymme att stödja från ett projekt med 500 000 kronor till tio 

projekt med 50 000 kronor, och allt däremellan. NVC:s direktör fattar det slutgiltiga 

beslutet om fördelning av stöd, efter dialog med Rådet för nordiskt samarbete om 

funktionshinder. Alla sökare får ett brev med en kortfattad motivering för tilldel-

ning/avslag, och information om andra nordiska stödordningar som kan vara aktu-

ella, eller i vissa fall den del av Nordens välfärdscenters stödordning som ger bidrag 

till nätverksaktiviteter och som utlyses igen hösten 2019. Kompletta riktlinjer och kri-

terier finns i Stödordningens handbok, som kan laddas ner (på norska eller engelska) 

från https://nordicwelfare.org/funktionshinder/stodordningen.   

 

Efter en första sortering kvarstod 16 ansökningar. Av de 13 som sorterades bort be-

dömdes tre att inte uppfylla kraven på samarbetsorganisationer (nr. 14, 16 och 25), 

fem att inte uppfylla kraven på intressepolitiskt innehåll (nr. 8, 10, 18, 23, 27), fyra att 

gälla ordinarie nätverksaktiviteter som hänvisas till nästa ansökningsomgång (nr. 4, 

6, 13 och 17) och en att gälla en aktivitet som redan tilldelats nätverksstöd för 2019 

(nr. 24).  

 

NVC föreslår att stödja sex projekt med minimibeloppet på 50 000, samt två projekt 

med något större belopp. Syftet med att föreslå stöd till hela åtta av 16 projekt är att 

bidra till att fler nordiska samarbetsprojekt riktade mot ett flertal målgrupper blir av, 

och inkluderar nordiska perspektiv.   

 

I prioriteringen av vilka projekt som ska få stöd har NVC, med avstamp i handboken, 

främst lagt vikt på följande kriterier:  

 

• Projektet har en tydlig anknytning till UNCRPD och Agenda 2030 samt till 
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prioriteringarna i Handlingsplanen for nordiskt samarbete om funktionshin-

der  

• Projektet kompletterar NVC:s arbete med funktionshinderfrågor  

• Projektet ska ge nordisk nytta och ha som ambition att göra skillnad för mål-

gruppen   

• Projektet involverar eller skapar nytta för många, eller för små grupper med 

omfattande behov och där ett mindre bidrag kan göra stor skillnad  

• Projektet har ett jämställdhets-, minoritets-, hållbarhets- eller barn- och 

ungdomsperspektiv  

 

 

NVC föreslår att prioritera följande åtta projekt:  
 

2. Sexuality and mental health of patients with Spina Bifida and 
Hycrocephalus  
Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Estonia, Estland   

Danmark, Sverige, Estland, Litauen, (Lettland)   

Ansökt belopp: 496 195  

Förslag på tilldelning: 100 000  

 

Ett brett nordiskt-baltiskt projekt inriktat på ungdomar. Temat funktionshinder, mental 

hälsa och en positiv syn på sexualitet är ett aktuellt och relevant supplement till NVC:s 

funktionshinderverksamhet. Syftet är att utveckla konkreta verktyg som organisation-

erna kan använde i arbetet med att stödja ungdomar med funktionshinder i frågor om 

psykisk hälsa och sexualitet, samt att bygga kapacitet i baltiska funktionshinderorgani-

sationer. Projektet kan även vara relevant för en bredare grupp än personer i organisat-

ionernas direkta målgrupper.  

 

• CRPD: Artikel 25, 9 och 30 

• Agenda 2030: Mål 3 och 10, specifikt 3.4 och 10.2 

• Handlingsplanen: 2.2 Universell utformning, delaktighet och demokrati 

• Kompletterar NVC:s arbete genom att fokusera på hälsa. 

 

5. Nordisk demensmøte 2019  
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norge  

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Åland  

Ansökt belopp: 134 920  

Förslag på tilldelning: 50 000  

 

Den andra nordiska konferensen för medlemmar i demensorganisationerna, med delta-

gare från alla nordiska länder samt Färöarna och Åland. Årets tema är mänskliga rät-

tigheter. Konferensen anpassas för personer med demens och deras anhöriga, som kan 

bidra i erfarenhetsutbytet och diskussionerna om hur personer med demens kan inklude-

ras och delta.  

 

• CRPD: flertal artiklar.  
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• Handlingsplanen: fokusområde 1  

• Kompletterar NVC:s arbete genom att stödja brukarorganisationernas samar-

bete 

 

11. Nordisk videnscenter vedrørende patientrapporterede oplysninger 
blandt mennesker med MS  
Scleroseforeningen, Danmark  

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 500 000  

Förslag på tilldelning: 150 000  

 

Ett flerårigt, gediget men hållbart projekt som ska samla befintlig kunskap om patient-

rapporterade data på MS-området, utveckla metoder för datainsamling och arbeta för 

att personer med MS involveras i behandlingen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ett 

förberedande projekt genomfördes 2018 med stöd från NVC, med vikt på datasäkerhet, 

representativitet och forskningskompetens.  

 

• CRPD: artikel 25, 4.3 

• Agenda 2030: mål 3 och 10, specifikt 3.4 och 10.2 

• Kompletterar NVC:s arbete genom att fokusera på hälsa. 

 

21. The Nordic HIV Treatment Project 2019  
HIV-Nordic  

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 105 000  

Förslag på tilldelning: 50 000  

 

Nya behandlingar och nya prioriteringsregler skapar nya utmaningar kring patientinvol-

vering och en patientcentrerad vårdmodell på HIV-området. Syftet med projektet är att 

samla kunskap om hur dessa förändringar påverkar behandlingen av personer med HIV i 

praktiken. Resultaten från en enkel, kvantitativ undersökning ska presenteras på ett 

nordiskt möte samt med en poster på olika relevanta arenor i Norden.  

 

• CRPD: artikel 25 

• Agenda 2030: mål 3 och 10, specifikt 3.3 och 10.2 

• Kompletterar NVC:s arbete genom att fokusera på hälsa. 

 

20. Nordiskt möte för unga med primär immunbrist  
Primär immunbristorganisationen (PIO), Sverige  

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige    

Ansökt belopp: 260 000  

Förslag på tilldelning: 50 000  

 

Gemensamt för 20, 22, 26 och 29: Fyra nordiska ungdomskonferenser, varav två i regi 

av ungdomsorganisationer själva, en som anordnas för första gången och en som riktas 
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mot en liten målgrupp. Alla projekten har ett tydligt intressepolitiskt perspektiv och en 

tydlig anknytning till UNCRPD.  

 

• Målgrupp: Unga  

• CRPD: artikel 25 samt flertalet andra beroende på frågor som belyses i diskuss-

ioner 

• Agenda 2030: mål 3 och 10, specifikt 3.4 och 10.2 

• Kompletterar NVC:s arbete genom att fokusera på hälsa. 

 

22. Ungdomsseminarium 2019 med temat miljö  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sverige  

Danmark, Finland, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 200 000  

Förslag på tilldelning: 56 000  

 

Se ovan.   

 

• Målgrupp: Unga 

• Agenda 2030: mål 4.7 

 

26. Konferansen Ungdom og politikk – Skandinavia barrierefritt  
Norges Handikapforbunds Ungdom, Norge  

Danmark, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 500 000  

Förslag på tilldelning: 56 000  

 

Se ovan.  

 

• Målgrupp: Unga 

• CRPD: artikel 9, 19 

• Agenda 2030: mål 10.2 

• Handlingsplanen: 2.2 universell utformning, delaktighet och demokrati 

 

29. Nordisk ungdomskonferanse for nyrepasienter og transplanterte  
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Norge  
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 210 000  

Förslag på tilldelning: 50 000  

 

Se ovan.  

 

• Målgrupp: Unga 

• Kompletterar NVC:s arbete genom att fokusera på hälsa  
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NVC föreslår att inte prioritera följande åtta projekt:  

 

1. Klog på knoglerne  

Osteoporoseforeningen, Danmark  

Danmark, Finland, Norge  

Ansökt belopp: 490 000  

 

3. Nordiskt material om afasi  

Nordiska afasirådet 

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna  

Ansökt belopp: 177 841  

 

7. Strengthening the Disability Rights Defenders Network in the Nordic countries 

Med lagen som verktyg, Sverige  

Finland, Island, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 110 000  

 

9. DIGI-INCLUSION Digitalisation of Nordic Clubhouses and Digi-training for their 

members as means to mental recovery and social inclusion 

Sveriges Fontänhus Riksförbund, Sverige   

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Åland  

Ansökt belopp: 200 000  

 

12. Utvidgad nordisk konferens (UNK)  

Synskadades Riksförbund, Sverige  

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige   

Ansökt belopp: 50 000  

 

15. Konferens: Personlig assistans - framgångssagan och utmaningarna 

Riksföreningen JAG, Sverige  

Finland, Norge, Sverige  

Ansökt belopp: 247 000  

 

19. Let us be smart! Implementing fully the UN CRPD Article 19 Living independently 

and being included in the community 

Estonian Chamber of Disabled People, Estland  

Island, Sverige, Grönland, Estland   

Ansökt belopp: 484 333  

 

28. Nordic and Estonian Reuma Youth Camp  

Reumaförbundet i Finland  

Danmark, Finland, Island, Sverige, Estland  

Ansökt belopp: 424 800  

 

 


