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NORDISKA MINISTERRÅDETS STÖDPROGRAM FÖR 
FRIVILLIGORGANISATIONER I ÖSTERSJÖREGIONEN 

 
Bakgrund 

De nordiska samarbetsministrarna antog den 10 december 2004  riktlinjer för samarbetet med 

nordvästra Ryssland respektive de baltiska staterna för perioden 2006-2008. Dessa riktlinjer bildar 

ramen för Nordiska ministerrådets samarbete med Ryssland och de baltiska staterna. Den 27 oktober 

2005 antog de nordiska samarbetsministrarna ett särskilt program för Ryssland för perioden 2006-

2008, som konkretiserar dessa riktlinjer avseende samarbetet med nordvästra Ryssland. Detta 

program bekräftar synen på att frivilligorganisationer spelar en nyckelroll i ansträngningarna att 

utveckla ett demokratiskt samhälle. 

 

Varför stöder Nordiska ministerrådet frivilligorganisationer? 

De nordiska länderna har en lång tradition när det gäller frivilligorganisationernas delaktighet i 

samhällsutvecklingen och den offentliga sektorn. De nordiska regeringarna är övertygade om att ett 

samarbete med frivilligorganisationer i Östersjöregionen leder till mångsidiga kontakter över 

gränserna samt bidrar till att utveckla välstånd och demokrati i regionen. De nordiska regeringarna 

har bett Nordiska ministerrådet utarbeta ett program för samarbete med frivilligorganisationer för att 

stödja dessa ansträngningar. Det nordiska stödprogrammet för frivilligorganisationer i 

Östersjöregionen antogs i maj 2006. 

 

Vad innebär programmet? 

Stödprogrammet är ett nordiskt instrument som bidrar till att utveckla ett starkt och levande samhälle 

i Östersjöregionen genom gränsöverskridande samverkan. Ett jämställdhetsperspektiv har integrerats 

i programmet i enlighet med de övergripande principer som har avtalats mellan de nordiska 

samarbetsministrarna. 

 

Stödprogrammet kommer att samordnas med de nationella programmen i de nordiska länderna. Det 

kommer också att länkas till motsvarande program i Nordiska ministerrådets program för 

kunskapsutveckling och nätverk. 

 

Hur definierar programmet en frivilligorganisation? 

Frivilligorganisationer definieras i programmet som icke vinstdrivande organisationer i civilsamhället 

som varken ägs eller kontrolleras av myndigheter eller kommersiella företag och som har en 

demokratisk och öppen struktur för beslutsfattning. Däremot får frivilligorganisationer uppbära 

understöd av både statliga och privata organisationer. 

 

Vad innebär ett partnerskapsprojekt? 

Stödprogrammet understöder partnerskapsprojekt, som är så kallade trepartsprojekt för samarbete 

mellan NGO:er i Norden, Estland/Lettland/Litauen/Polen och Ryssland/Vitryssland. Aktiviteter enligt 

programmet ska stärka NGO:er som redan är verksamma i Ryssland och Vitryssland samt främja 

etableringen av nya organisationer. Projekten skall primärt understöda breda organisationsstrukturer 

som kan leva vidare och utvecklas utan ytterligare stödåtgärder, när projektet är avslutat. 
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Myndigheter i Ryssland och Vitryssland ska kunna ingå i partnerskap med NGO:er. I dessa fall ska 

projekten främja en tätare samverkan mellan offentliga beslutsfattare och det civila samhället. 

Stödprogrammet finansierar enbart projektrelaterade aktiviteter och inte förvaltningskostnader i de 

deltagande organisationerna. 

 

Vem kan ansöka om stöd ur stödprogrammet? 

Organisationer i Norden, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Vitryssland kan ansöka om 

understöd. För att understöd skall beviljas ett projekt måste åtminstone en av parterna höra hemma i 

Ryssland eller Vitryssland, åtminstone en i den nordiska regionen och åtminstone en i de tre baltiska 

länderna eller Polen. Nordiska ministerrådet kan också ta initiativ tillsammans med någon av 

frivilligorganisationerna i regionen för att stimulera till samarbete mellan olika partnerskapsprojekt. 

 

Nordiska ministerrådet kan förespråka ett bredare upplägg genom att sammanföra flera ansökningar 

med likartat relevanta ambitioner. Finansieringen kommer att delas upp mellan underprogrammen för 

Ryssland och Vitryssland i proportion till identifierade potentiella aktiviteter. Minst en tredjedel av den 

budgeterade finansieringen måste emellertid öronmärkas för vart och ett av de två 

underprogrammen. 

 

-------------------------                      ------------------------- 

 

Stödprogrammet startades i början av oktober 2006. Mera information finns på webbadressen 

www.norden.org under Internationellt samarbete.  

Kontaktuppgifter: 

Nordiska ministerrådets 
sekretariat 
Store Strandstræde 18 
DK-1255 Köpenhamn K, 
Danmark 
Telefon: +45 33 96 02 00 
Telefax: +45 33 96 02 02 
ngo-program@norden.org 

Nordiska ministerrådets informationskontor i 
S:t Petersburg 
Malaya Konjushennaya street 1/3A, rum B34 
Business Centre "Sweden House" 
RUS-191186 S:t Petersburg 
Telefon: +7 812 336 75 80 
Telefax: +7 812 336 75 81 
info@norden.ru 
 

Nordiska ministerrådets 
informationskontor i Litauen 
Did˛ioji 5 

LT-01128 Vilnius, Litauen 

Telefon: +370 5 212 22 11 
Telefax: +370 5 212 24 23 
info@norden.lt 

Nordiska ministerrådets informationskontor i 
Kaliningrad  
Chiernakovskogo 6, rum 116 
236000 Kaliningrad, Ryssland 
Telefon: +7 4012728172 
Telefax: +7 (4012) 72 81 73. 
info@norden-kd.ru 
 
 

Nordiska ministerrådets 
informationskontor i Estland 
Lai 29 
10133 Tallinn, Estland 
Telefon: +372 627 31 00 
Telefax: +372 627 31 10 
info@norden.ee 
 

Nordiska ministerrådets informationskontor i 
Lettland 
Marijas 13/3 (Berga Bazars) 
Riga, LV 1666, Lettland 
Telefon: +371 7820089 
Telefax: +371 7214233 
info@norden.lv 
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