Riktlinjer för stödordningen för
funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete
Enligt Nordiska ministerrådets beslut den 8 mars 2007:
1. Stödordningen syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinderorganisationerna. Dessutom kan bidrag ges för aktiviteter omfattande ett samarbete
mellan nordiska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i närområdena
dvs. i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
2. Medel för ändamålet ingår i Nordiska ministerrådets budgetkontrakt med Nordens
Välfärdscenter, NVC.
3. Bidrag kan efter ansökan till NVC ges för nordiska möten och konferenser av
intressepolitisk karaktär som arrangeras av en nationell eller samnordisk funktionshinderorganisation som samarbetsprojekt mellan nationella funktionshinderorganisationer från
minst tre länder. Bidrag kan också ges för samarbets- och utvecklingskonferenser mellan
funktionshinderorganisationer i Norden och de baltiska länderna samt Nordvästryssland.
Även i detta fall ska en nationell eller nordisk funktionshinderorganisation stå som
arrangör och ansvarig för söknaden.
4. Bidrag ges i första hand för täckande av reseutgifter och merkostnader till följd av
funktionshindret (tolk, ledsagare, personlig medhjälpare etc.). Bidrag kan också sökas för
resa och uppehälle och för eventuella merutgifter i samband med mötet/konferensen,
främst sådana som är relaterade till funktionshinder (hyra av teknisk utrustning, tolk etc.).
5. Vid ansökan om bidrag bör organisationerna räkna med en egeninsats. Storleken av
denna värderas vid varje tillfälle i förhållande till tillgången på nordiska medel och
sökandenas egna ekonomiska resurser.
6. Vid fördelning av bidrag kan det bli aktuellt att prioritera små och resursfattiga
organisationer samt organisationer som befinner sig i etableringsfasen av ett nordiskt
samarbete.
7. För fördelningen av medlen till stödordningen svarar NVC efter förslag från en av NVC
utsedd kommitté med representation från den nordiska funktionshinderrörelsen.
Stödärendena bereds av NVCs kansli.
8. Fördelningen av medel sker årsvis i ett sammanhang med ansökningsfrist den 1
november för arrangemang som planeras under det följande året. Beslut om fördelning
protokollförs och justeras på sätt som beslutas av NVC.
9. Till ansökan om stöd skall fogas program och budgetförslag för det planerade arrangemanget. I ansökan skall en av organisationerna (nationell eller nordisk) uppges som
ansvarig för vidarefördelning av beviljade medel. Samma organisation ansvarar för att
sända rapport och ekonomisk redovisning till NSH enligt närmare anvisningar från NVC.
10. Det åligger NVC att i anslutning till den årliga års- och räkenskapsrapporteringen till
Nordiska ministerrådet avge berättelse om stödordningen samt reviderade räkenskaper i
enlighet med Nordiska ministerrådets bestämmelser.
11. NVC bör fortlöpande värdera tillämpade riktlinjer och föreslå Nordiska ministerrådet de
förändringar som bedöms påkallade.
12. NVC har fullmakt att utarbeta preciseringar för riktlinjerna som är fastsatta för
stödordningen.
13. Ovanstående riktlinjer har godkänts av Nordiska ministerrådet att gälla från
budgetåret 2008.

