
Spørgsmål og svar fra NAPAs webinar om 
Arktisk samarbejdsprogram, 18.01.2022  
 

Budget og finansiering  
Man kan ansøge op til 500.000 DKK per år, hvilket betyder at 2-3-årige projekter kan få bevilget 
mere end det under hele projektperioden. Skal man angive eller fremhæve de årlige budgetter på 
en eller anden måde i ansøgningen?  
Vi anbefaler, at man vedhæfter et årligt budget eller en budgetplan fordelt efter år.  
 

Forventes der medfinansiering? Er der en minimumsgrænse for det?  
Et af ønskerne for finansiering er at der søges en sådan, men det er ikke et ultimativt krav – det 
afhænger meget af typen af projekt. Vi vil derfor gerne kunne vurdere hvorvidt egenfinansiering er 
afgørende for hvert enkelt projekt og således vurdere vigtigheden deraf. Vi vil også gerne have 
indsigt i andre medfinansieringskilder og hvilke de er. Der er derfor et krav om tydelighed i den 
sammenhæng.  
 

Kan fondsmidlerne dække andre omkostninger end løn?  
Ja – og det burde de faktisk! I Arktisk Samarbejdsprogram må løn ikke overstige 50% af de 
tilvejebragte midler.  
 

Hvad kan inkluderes i budgettet? Kan man inkludere løn? Hvad med overhead?  
Budgettet skal indeholde alle udgifter relateret til indsatsen, som skal opstilles på overskuelig og 
gennemsigtig vis. Det er vigtigt for vurderingen af ansøgningen, at budgettet er nemt at 
overskue. Overhead er kun dækket af projektet i Arktisk Samarbejdsprogram i særlige tilfælde, og 
løn må ikke overstige 50% af de tilvejebragte midler.  
 

Kan medfinansieringen være i form af in-kind finansiering – f.eks. forskerløn, leje af kontor osv.?  
Ja.  
 

Skal midlerne fordeles lige mellem partnerne, eller er det op til projektdeltagerne at bestemme?  
Projektdeltagerne kan selv bestemme, hvordan midlerne fordeles.  
 

Kan man se et eksempel på budget?  
Vi arbejder på det - hold øje med vores hjemmeside eller tilmeld dig nyhedsbrevet for det seneste 
nyt fra programmet!  
 

Ansøgningsproces  
Det føles lidt mærkeligt at vedhæfte CV'er, når man søger på vegne af en stor organisation. Er det 
direktørens CV, der skal vedhæftes, eller dem, der arbejder med projektet? Hvad med ansøgerens 
CV? Ville det være muligt at få en skabelon på samarbejdsaftale, som man kunne underskrive i 
stedet for?  
Vi er enige, og vi arbejder på at finde en bedre løsning for store organisationer. Meningen med 
CV’erne er at dokumentere og bekræfte samarbejdet, og det kan også godt gøres med en 
samarbejdsaftale. Lige nu har vi en skabelon på samarbejdsaftale på vores hjemmeside, som kan 
hentes og bruges. Derudover anbefaler vi, at der vedhæftes 3-4 CV’er fra ansøgeren og 
projekt/gruppeledere fra partnerinstitutionerne.  
 

Er 15.02.2022 den eneste ansøgningsfrist, eller kan man også søge næste år?  
Det kan man. Der er altid én ansøgningsfrist om året, og det er altid den 15. februar. 
Næste ansøgningsfrist bliver da 15.02.2023.  

https://napa.gl/da/nyhedsbrev/


Det ville være rart at kunne hente online-skemaet som en Word-fil, da vi plejer at skrive 
ansøgninger sammen med flere partnere, men vil helst ikke lade dem få adgang til vores side 
på NAPAs ansøgningssystem.  
Vi arbejder på det - hold øje med vores hjemmeside eller tilmeld dig nyhedsbrevet for det seneste 
nyt fra programmet!  
 

Skal I introducere udvælgelsesgruppen?  
Udvælgelsesgruppen vil blive introduceret på vores hjemmeside, så snart vi har fået bekræftet, 
hvem som kommer til at deltage i den.  
 

Kan projektet allerede være begyndt, eller skal det være helt nyt?  

Projektet skal være nyt.   
 

Samarbejde  
Tælles det som tre nordiske partnere, hvis én person 
er tilknyttet to universiteter? F.eks. hvis én af partnerne kommer fra Norge og én er tilknyttet både
 Ilisimatusarfik og et universitet i Danmark?  
Vi anbefaler, at I har forskellige partnere fra forskellige lande, og projekter, som har det, har generelt 
en større chance for at få finansiering. Projekternes arktiske relevans bliver dog evalueret 
individuelt, så det er teknisk set acceptabelt, hvis projektet ellers lever op til kriterierne.  
 

Kan én organisation være projektleder i ét projekt, og partner i et andet? Er det mindre 
sandsynligt at få finansiering, hvis en organisation er med i flere ansøgninger?  
Man bliver ikke automatisk diskvalificeret af det, men 
det kommer an på, hvor gode ansøgningerne generelt er og hvad man søger finansiering for. 
Vi kan ikke sige, at det ikke kommer at påvirke projektets chancer, men vi kan heller ikke sige, at 
det definitivt kommer til at gøre det – alt 
er meget afhængigt af den individuelle evaluering af projekterne.  
 

Kan ikke-nordiske lande få finansiering gennem programmet?   
Så længe den ledende partner + 2 andre partnere kommer fra nordiske lande, så kan ikke-
nordiske lande blive inkluderet – se næste spørgsmål.  
 

I siger, at der skal være minimum 3 
partnere fra de nordiske lande, og derudover må der være partnere fra ikke-nordiske lande. Skal 
de ikke-nordiske partnere komme fra EU, eller kan de komme fra f.eks. Nordamerika?  
Den ledende partner + 2 andre partnere skal være fra forskellige nordiske lande, men de andre 
partnere behøver ikke komme fra EU. I stedet for håber vi, at partnerne kommer fra de arktiske 
stater (medlemmer i Arktisk Råd), men projekternes og partnernes arktiske relevans kommer til at 
evalueres individuelt.  
 

Kan en af de ledende partnere være en kandidatstuderende?  
Ja – Arktisk Samarbejdsprogram er ikke kun for institutioner eller forskningsprojekter, og mennesker 
fra alle baggrunde er velkomne til at søge!   
 

Andet  
Undskyld, jeg kom for sent ind – kan I sende mig en optagelse af webinaret?  
Det gør ikke noget – optagelsen er tilgængelig på napa.gl.  
 

Det ville være dejligt at se nogle eksempler på projekter, som har fået finansiering.  
Alle projekter, som tidligere har fået støtte af Arktisk samarbejdsprogram kan findes her.  

 

https://napa.gl/da/nyhedsbrev/
https://napa.gl/da/arktisk-samarbejdsprogram/
https://napa.gl/en/arctic-cooperation-programme/

