
Nordiska ministerrådets  
Kunskapsuppbyggnads- och Nätverksprogram för sam-

verkan med nordvästra Ryssland fokuserar på att främja 

utbyte av kunskap, erfarenheter och färdigheter liksom 

att skapa nätverk mellan parter i Norden och nordvästra 

Ryssland. 

Programmet avser fungera som startkapital för att initiera 

samarbetsaktiviteter med syfte att etablera hållbara och 

långsiktiga partnerskap mellan nordiska organisationer 

och organisationer från nordvästra Ryssland. 

Nordiska ministerrådets riktlinjer för samarbete med nor-

dvästra Ryssland, som utgör grundvalen för samarbetet, 

har förnyats och förlängts till och med år 2013. 

Budgeten för programmet är drygt 17 miljoner danska 

kronor för år 2010.

Programmet för kunskapsuppbyggnad och nätverk har 

varit i bruk sedan januari 2007.

Genomförande av projekt och övriga initiativ inom 

Nordiska ministerrådets regi som berör Ryssland sker till 

största delen genom Nordiska ministerrådets informa-

tionskontor i Sankt Petersburg och Kaliningrad.
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Programmets struktur
Programmet fokuserar på att stödja samarbets-

aktiviteter inom följande fem programområden: 

• Offentlig administration 

• Forskning och utbildning 

• Näringslivet 

• Civila samhället

• Institutionspraktik

Inom dessa programområden har de nordiska samar-

betsministrarna (april 2009) prioriterat 14 insatsom-

råden för samverkan.

Offentlig administration
• Lokal förvaltning

• Social och hälsa med fokus på bekämpning av 

människohandel och bekämpning av spridning av 

HIV/AIDS 

• Miljö, klimat och energi 

• Rättsväsen 

Forskning och utbildning
• Forskningssamarbete

• Utbildningssamarbete

Intresseanmälan
Programmet är inte ett ansökningsprogram, utan 

stöd tilldelas med utgångspunkt i de politiska 

prioriteringar som fastställts av de nordiska sam-

arbetsministrarna. 

Utgångspunkten för samarbetet är ett likvärdigt 

partnerskap där varje part finansierar egna utgifter. 

Det ska vara minst 30% medfinansiering av ak-

tiviteterna, med undantag för projekt som rör det 

civila samhället.

Intresseanmälan kan baseras på befintliga nätverk 

där samarbetet kan breddas och utvidgas eller på 

områden där nya nätverk skulle kunna etableras. 

Tvärsektoriella projekt över flera insatsområden 

ses som positivt.

Intresseanmälningar behandlas fortlöpande. 

Myndigheter, organisationer, universitet och 

liknande från nordvästra Ryssland och Norden är 

välkomna med en intresseanmälan för samarbete 

inom ett eller flera insatsområden. 
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Näringslivet
• Kapacitetsuppbyggnad för utveckling av SME-sektorn

• Samarbete för att främja ekonomiskt samarbete och 

samhandel

• Innovation och kreativa industrier

Civila samhället
• Journalist- och mediasamarbete

• Kultursamarbete

• Parlamentarikersamarbete

• NGO samarbete

Institutionspraktik
• Praktik i nordiska institutioner

Val av partnerorganisationer
Grundprincipen är att ett projekt i ett insatsområde 

utvecklas i samråd med partners och Nordiska minister-

rådet i en top-down process. 

För att skapa projekt under ett insatsområde krävs det 

att minst en partner från nordvästra Ryssland och att 

partnerorganisationer från minst två nordiska länder 

samverkar. 


