KRAV TIL PROSJEKTSØKNAD
Ifølge MedHums statutter for aksjonen skal
prosjektet prioritere primærhelse og forebyggende
medisin i lav- eller mellominntektsland.
Søknadens innhold
Generelt skal søknaden inneholde en beskrivelse av prosjektet.
Spesifikt bør søknaden inkludere følgende:
1. Presentasjon av prosjektlandet
• Gi en kort beskrivelse av situasjonen i prosjektlandet. Presentasjonen må
omfatte økonomiske og politiske forhold, samt eventuelle særlig kritiske
forhold som krigshandlinger, tørke, osv.
• Beskriv den helsemessige situasjonen i prosjektlandet, og hvordan
prosjektet vil kunne påvirke denne situasjonen
2. Beskrivelse av prosjektet og dets målsetning
• Gi opplysninger om prosjektets art, kortsiktige og langsiktige
målsetninger, målgruppe og størrelsen på denne, samt prosjektets
varighet, fremdrift og tidsplan.
• Informer om initiativtaker til prosjektet, samt erfaringer fra tilsvarende
prosjekter.
• Beskriv eventuelle problemer som kan oppstå i eller utenfor prosjektet
og mulige følger og løsninger på disse.
3. Presentasjon av lokal samarbeidspartner
• Det skal dokumenteres hvilke lokale krefter det samarbeides med og
hvilke samarbeidsavtaler man har med lokale organisasjoner.
• Beskriv hvilke oppgaver og hvilket ansvar den lokale
samarbeidsorganisasjonen vil få i forbindelse med prosjektet.
• Skisser samarbeidsforholdet mellom søkerorganisasjonen og den lokale
samarbeidspartner.
• Gjør rede for i hvilken grad den lokale samarbeidspartner vil kunne
overta ansvaret for prosjektet utover midlene fra MedHum. Det skal
ifølge MedHums statutter tilstrebes at prosjektet på sikt kan overtas av
lokale krefter.

4. Informasjon
• Antyd aktuelle problemstillinger relatert til prosjektet som kan brukes i
informasjonsøyemed overfor så vel medisinstudenter som allmennheten
og massemedia.
• Skisser muligheten for å skaffe foredragsholdere og kulturelle tiltak til
bruk under aksjonen, samt hva søker kan bidra med overfor MedHum på
organisasjons- og informasjonsplan.
5. Budsjett/administrasjon
• Legg ved budsjett og kostnadsrammer for prosjektet.
• Oppgi eventuelle midler fra andre bidragsyter eller andre inntekter.
• Skisser fullfinansiering av prosjektet.
• Beskriv hvordan prosjektet vil bli administrert fra søkerorganisasjonens
side.
• Har organisasjonene tilgang på en sivilarbeider som kan benyttes av
MedHum i perioder?
• Antyd hvordan organisasjonen vil følge opp MedHum før, under og etter
aksjonen. (Herunder kreves det at organisasjonen rapporter fra
prosjektet årlig i hele prosjektperioden til dette er avsluttet, eller i 5 år
fra innsamlet beløp er overlevert)
6. Utfyllende opplysninger
• Eventuelle andre konkret utfyllende opplysninger som er relevante for
prosjektet

