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Viðaukar	
  og	
  fylgiskjöl	
  
Viðauki	
  I	
  	
   Rökrammi	
  
Stefnumarkmið stjórnvalda með stuðningi sínum við íslensk
borgarasamtök er:
Að efla hið borgaralega samfélag sem berst gegn fátækt og stendur
vörð um lýðræði og mannréttindi.

Mælikvarði

Sannprófun

Öflug og virk
samtök sem
taka þátt í
alþjóðasamsta
rfi og leggja
sitt af mörkum
til að draga úr
fátækt, efla
lýðræði og
mannréttindi í
heiminum.

Rýniskýrslur og úttektir.

Sértækt markmið/starfsmarkmið

Mælikvarðar

Sannprófun

Að styrkja hæfni og getu íslenskra borgarasamtaka í mannúðar- og
þróunarstarfi á alþjóðavettvangi.

Aukið hlutfall
umsókna um
styrki sem
metnar eru vel
hæfar.

Ársskýrslur borgarasamtakanna.
Ársskýrsla styrktarsjóðsins.
Umsagnir faghóps sem fjallar um
umsóknir.

Að verkefni
sem hljóta
styrki nái

Framvinduskýrslur.
Úttektir.
Úttekt/rýni utanríkisráðuneytis,

Ytri forsendur
og áhætta
Efnahagslegar –
pólitískar.

Ytri forsendur
og áhætta
Efnahagslegar pólitískar;
breytingar á
stefnu íslenskra
stjórnvalda
varðandi
samstarf við og
styrkveitingar til
íslenskra
borgarasamtaka.
Skortur á
gagnsæi og
ábyrgðarskipting
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markmiðum
sínum.

eftirlitsskýrslur.

u; skortur á
þekkingu og
færni.

Að samtök
sem hljóta
styrki sýni
aukna
stofnanafærni.

Ársskýrslur
Framvinduskýrslur
Úttektir og endurskoðanir
Úttekt/rýni utanríkisráðuneytis,
eftirlitsskýrslur.

Aukin
upplýsingagjö
f og fagleg
umræða um
málaflokkinn
á Íslandi.

Ársskýrsla styrktarsjóðsins.

Efnahagslegar pólitískar;
Þekking, færni
og skipulag;
ósjálfstæði (háð
styrkjum frá
stjórnvöldum og
einkageira).
Efnahagslegar –
pólitískar;
bolmagn.
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Væntanlegar afurðir

Mælikvarðar

Sannprófun

A. Samtök sem hafa getu og skipulag til að taka
við fjárframlögum og gera samninga til a.m.k 4
ára.

A.1. 2 rammasamningar gerðir á gildistíma stefnumiðanna
(mannúðaraðstoð).
A.2. 4 verkefnasamningar gerðir til lengri tíma (2 – 4 ára).
A 3. 4 samningar gerðir við nýliða. (A.m.k. einn nýliðastyrkur á ári).

Ársskýrsla
sjóðsins
Framvindusk
ýrslur/
úttektir/
rýnieftirlit
Umsagnir
faghóps sem
fjallar um
umsóknir.
Sama og að
ofan.

A.4 Tveir samningar: Óstöðug ríki/jaðarhópar (t.d. samningar vegna
verkefna:
a) í óstöðugum ríkjum; b) vegna flóttamanna eða annarra þeirra sem eiga
um sárt að binda.
c) Vegna verkefna í tengslum við KFÖ (1325).

Ytri
forsendur
og áhætta
Fagmennsk
a umsókna.
Félagasamt
ök standist
kröfur

Sama og að
ofan.

B. Aukin þekking, færni og fagmennska hjá
borgarasamtökunum.

B.1 Annað hvert ár kosti ráðuneytið sameiginlegtl námskeið fyrir
borgarasamtökin (m.a. undirbúningi nýliða og í undirbúningi og eftirliti
verkefna).
B.2 X Styrkir á ári til námskeiða sem félagasamtökin halda sjálf um
málaflokkinn.

Sama og að
ofan.

Sama og að
ofan.

C. Bætt umhverfi og aðstaða til skoðanaskipta
og faglegrar umræðu.

C.1 X styrkir á ári til kynningar og fræðslu (málstofur; ráðstefnur;
útgáfurit; fyrirlestrar, aðrir viðburðir).

Sama og að
ofan.

Sama og að
ofan.
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