Vägledning för församling – anslag

Vad är ett anslag?
I alla insatser som PMU stöder bör fokus ligga på partnern i det andra landet, människor i utsatthet och det
lokala behovet. Ett anslag är stöd till en mindre engångsinsats och ges bara en gång för samma typ av
aktiviteter eller projekt.
Anslag kan användas såväl till mindre utvecklingsinsatser1 och humanitära insatser2, som till olika typer av
avgränsade åtgärder och punktinsatser som i sin tur leder till att människor i utsatthet kan få en förbättrad
situation.
För en humanitär insats är grundregeln att samarbetet sker med en partner som PMU eller svensk
pingstmission har arbetat med tidigare eller har för avsikt att samarbeta med framöver. Väl motiverade
undantag kan göras.
Grundregeln för en utvecklingsinsats eller avgränsade åtgärder och punktinsatser är att det inte ska vara en
helt fristående engångsinsats, utan är en del av ett större åtagande och ett komplement till andra insatser
som svensk pingstmission och svenska församlingar stöder i samma land/region, med samma partner
och/eller samma verksamhet. Väl motiverade undantag kan göras även här.

Viktiga områden att tänka på
Inför att ett anslagsstöd ska planeras, tänk på följande:
-

-

-

Det ska finnas ett tydligt lokalt ägande dvs. det är personer från landet/området som har
visionerna för arbetet och som driver arbetet. Svensk församling och PMU ska främst ha en
stödjande roll.
Insatsen bör vara utformad så att den bidrar till öppenhet gällande hantering av ekonomiska medel
och motverkar korruption.
Anslag kan användas för insatser där en lokal partner finns i en ”infasningsperiod” med
målsättningen att kunna hantera medel från institutionella givare3 via PMU. Anslag kan också
användas för insatser där en lokal partner finns i en ”utfasningsperiod” efter att tidigare ha
hanterat medel från institutionella givare via PMU.
En insats med en begränsad budget ger ofta större effekt om den är fokuserad på en eller få
frågeställningar eller teman, än om den spänner över många områden.
Ett anslag från PMU kan maximalt vara 150 000 SEK.

Vilka aktörer i andra länder kan få stöd?
Anslag kan sökas av aktörer i andra länder som redan har ett samarbete med svensk församling eller med
PMU och där det alltså finns tidigare erfarenhet i Sverige av hur samarbetspartnern t.ex. genomför,
administrerar och rapporterar insatser. Det krävs inte ett samverkansavtal mellan PMU och denna aktör för
att kunna söka anslag.
PMU:s fokus ligger på ”de mest utsatta” och i normalfallet omfattar därför stödet:
a) de länder som tillhör de minst utvecklade länderna i den senaste versionen av OECD:s DAC List of ODA
Recipients (Least Developed Countries) och/eller i den senaste versionen av UNDP:s Human Development
Index (Low human development),
b) insatser i övriga länder i den senaste versionen av OECD:s DAC List of ODA Recipients om det gäller stöd
1 Med

utvecklingsinsats avses en insats som bidrar till en mer varaktig förändring för människor som befinner sig i utsatthet.
humanitär insats avses bistånd som räddar liv, lindrar nöd och upprättar värdighet för människor som drabbas i väpnade
konflikter, naturkatastrofer och andra krissituationer.
3 Exempel på institutionell givare är Sida, Svenska Missionsrådet, Radiohjälpen, EU/ECHO, svenska ambassader, etc.
2 Med
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till särskilt utsatta grupper eller ligger i linje med PMU:s strategiska prioriteringar i den senaste versionen av
PMU:s Kompass.
Undantag kan göras för humanitära insatser där flyktingar från ovan nämnda länder är insatsens målgrupp,
men som genomförs i länder utanför OECD:s lista.

Vilka svenska församlingar kan söka?
Alla svenska församlingar som finns med i senaste upplagan av Pingströrelsens årsbok kan söka, oavsett
församlingens storlek och tidigare samarbete med PMU. Den svenska församlingen behöver inte teckna
samverkansavtal med PMU för denna typ av stöd.
PMU ser positivt på insatser där flera svenska pingstförsamlingar agerar gemensamt och bidrar med
ekonomisk och/eller personell egeninsats, oavsett om detta sker på initiativ från regionsekreterare, landAU eller enskilda församlingar, etc.

Hur ansöker man?
-

-

Skicka en intresseanmälan för insats med egna medel upp till 150 000 SEK till PMU via e-post till
egnamedel@pmu.se (Bilaga 6.15).
Intresseanmälan kan sändas till PMU närsomhelst under året, men då medel är begränsade fattar
PMU beslut endast vid fyra tillfällen per år: i mars, juni, september och december månad.
Lokal partner kan i normalfallet endast söka för ett anslag alternativt en Barnens rätt-insats (med
ett PMU-stöd upp till 150 000 SEK) i taget. I de fall lokal partner redan söker eller genomför en
sådan insats, kan intresseanmälan för ytterligare anslag sändas till PMU först när den tidigare
insatsen har slutrapporterats till PMU. Detta gäller även i de fall lokal partner söker tillsammans
med olika svenska församlingar för olika insatser.
Efter godkänd intresseanmälan skickar PMU mall för narrativ ansökan och, om så önskas, förslag på
budgetmall.
Ansökan kan sändas till PMU närsomhelst under året då beslut om ansökan fattas löpande. Det är
viktigt att veta att PMU kan efterfråga kompletteringar till ansökan.
Ansökan behöver undertecknas av både parten i samarbetslandet och av svensk församling.
Undertecknade, skannade ansökningar kan sändas via e-post separat av båda parter, under
förutsättning att innehållet i de undertecknade dokumenten är identiskt.

Hur rapporteras insatsen?
-

Rapportering sker normalt endast efter avslutad insats.
När insatsen har godkänts sänder PMU ut regler och mallar för rapportering tillsammans med en
skriftlig bekräftelse av beviljad insats (Letter of Confirmation and Grant Agreement).
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