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1. Indledning
Stiftelsen ansvar for fremtiden har til formål at fremme nordisk samarbejde og
videnskabelig forskning omkring den ’helnyktra’ livsstil og opinionsdannelse af samme
samt i den henseende at fremme børns omsorg og opvækst.
2. Stiftelsens intention og mission
• Støtte aktiviteter i sådanne organisationer og foreninger i og uden for de nordiske
lande, der arbejder for at fremme den ’helnyktra’ livsstil
• arbejde for at lovgivere, regeringer og myndigheder forfølger en alkoholpolitik med
dette fokus
• fremme information og opinionsdannelse om den ’helnyktra’ livsstil i nordisk
samarbejde
• arbejde for fremme af ’helnykterhet’ blandt børn og unge
• arbejde for videnskabelig forskning om den ’helnyktra’ livsstil
• forfølge de mål, der gælder for den nordiske ’nykterhetsbevægelse’
• arbejde for de ’helnyktras’ forsikringsinteresser.
3. Prioriteringer vedrørende fordelingen af midler
Der vil blive lagt vægt på projekter med nyskabelse og udvikling indenfor området
alkohol, stoffer og socialpolitik, med særlig vægt på uddannelse og metoder til at styrke
det nykterhets- og narkotikaforebyggende arbejde.
Stiftelsens bestyrelse har besluttet at være særligt opmærksom på ansøgninger indenfor
området ’helnykter’ livsstil med fokus på et eller flere af følgende prioriteringer:
• nordiske projekter
• opinionsdannelse
• forskningsbaserede projekter
• børne- og ungdomsprojekter
• Samarbejdsprojekter mellem flere organisationer
3.1 Nordiske projekter
Nordiske projekter, der fremmer og styrker samarbejdet mellem de nordiske lande
inden for rammerne af stiftelsens intention og formål. Projekterne kan enten være et
samarbejde mellem to eller flere organisationer i Norden eller et projekt, der løfter
’nykterhetstemaet’ i et nordisk perspektiv.
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3.2 Opinionsdannelse
Gennem information og opinionsdannelse kan lovgivere, regeringer og myndigheder
blive påvirket til fortsat at forfølge en restriktiv alkoholpolitik. Forskning har vist, at
dette er en af de mest effektive måder til at holde alkoholforbruget nede i samfundet.
3.3 Forskningsbaserede projekter
For forskningsprojekterne gælder, at de skal være initierede i den idébaserede sektor.
De skal primært være relateret til alkohol- og narkotikaproblemer såsom
internationalisering, sociale og kulturelle påvirkningsfaktorer, ændringer i
drikkemønstre, vurdering af evalueringsmetodik af forebyggende arbejde mv. samt
aktuelle temaer relateret til behandling, skadesreducerende strategier indenfor
narkotika mv.
Ansøgende organisation skal i ansøgningen redegøre for forudsætningerne for det
planlagte valg af samarbejdsforsker/-forskningsinstitution for projektet.
3.4 Børne- og ungdomsprojekter
Projekter, der udvikler og styrker alkohol- og narkotikaforebyggende arbejde med børn
og unge som målgrupper.
3.5 Samarbejdsprojekter mellem flere organisationer
Stiftelsen opfordrer til samarbejde mellem organisationer inden for samme land, men
også mellem organisationer i de nordiske lande.
4 Kvalitetskriterier
Ved vurderingen af modtagne ansøgninger vil følgende kvalitetskriterier blive anvendt:
• Tydelig og klar beskrivelse af projektets formål / mål
• Tydelig og klar beskrivelse af, hvordan man skal nå projektets mål
• At projektet ikke omfatter ordinær virksomhed
• Et realistisk billede af organisationens evne til at gennemføre projektet
• En klar og realistisk tidsplan er vel beskrevet
• Klare og målbare aktiviteter er vel beskrevet
• En klar beskrivelse af den evalueringsmetode, der skal anvendes
• Der er en tanke om, hvordan projektresultaterne skal synliggøres
• Tydeligt og specificeret budget er beskrevet
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5. Projektets varighed
Et projekt søges normalt for et år. Det er også muligt at ansøge om flerårige projekter,
dog max tre år.
6. Formelle krav til ansøgningen
Ansøgningsberettigede er idébaserede organisationer med aktiviteter inden for
stiftelsens intention og mission. For nationale organisationer kan ansøgninger omfatte
projekter uanset organisationsniveau, dvs. lokal, regional / distrikt og central
organisation.
Hvis projektet udføres i samarbejde med en anden organisation og/eller er et fælles
projekt, skal disse organisationers samtykke være afgivet.
Af ansøgningen skal fremgå organisationens navn, adresse osv. samt dokumentation for
organisationens juridiske status, f.eks. virksomhedsnummer eller tilsvarende.
Ansøgningen, underskrevet af den som tegner organisationen og projektansvarlige og
formuleret i svenske kroner (SEK), skal indsendes på en speciel ansøgningsblanket.
Ansøgningen skal vedlægges organisationens vedtægter, seneste årsmødedokumenter,
så som beretning og årsregnskab og revisorerklæring samt andre oplysninger, der måtte
være relevante for vurderingen af ansøgningen. Eventuelle krav til såkaldt
revisorerklæring kan være påkrævet.
7. Betingelser for udbetaling og regnskab
Det højeste ansøgningsbeløb er 500.000 SEK pr. år. Bevilgede projektmidler må
anvendes senest et år efter den planlagte startdato, ellers anses de for tabte. Undtagelser
fra dette princip kan gøres, hvis der foreligger særlige grunde og efter dialog med
stiftelsen.
Ved tildeling af midler forpligter den ansøgende organisation sig til at:
• Indsende delrapporter senest 15. juni på en særlig blanket, (gælder for projekter
påbegyndt i det aktuelle år).
• For flerårige projekter skal delrapportering indsende første gang 6. måneder efter
projektets startdato og derefter hver 12. måned.
• Indsende en slutrapport på en særlig blanket senest tre måneder efter projektets
afslutning.
Stiftelsen forbeholder sig ret til at tilbageholde en del af de bevilligede midler indtil delog/eller slutrapport er indsendt og godkendt.
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I tilfælde af større ændringer i projektet skal dette meddeles og godkendes af stiftelsen.
Hvis stiftelsen anser, at dette indebærer en for stor afvigelse fra den oprindelige
projektplan, har stiftelsen ret til at tilbagekalde bevillingen.
I tilfælde af ikke gennemførte projekt eller i tilfælde af åbenbart utilstrækkelig
rapportering og regnskabsaflæggelse, kan der stilles krav om tilbagebetaling.

Översatt av Johan/6 feb 2018

