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Sommarhälsning till 2:6 organisationerna 26 juni 2020
Hej, i sommarvärmen!
Hoppas att ni har det ok och fortsätter hålla i och hålla ut även under sommaren.
Några av er genomför utbildningar under sommaren, i samråd med oss på MSB, och andra
väntar på att köra igång sina utbildningar till hösten. Vi vet att ni gör vad ni kan under
dessa Corona-tider.
Ni har ställt in och ställt om er utbildningsverksamhet (stort tack för det!) och det ska bli
spännande att höra mer om det vid kommande dialogmöten.
Först genom enskilda dialogmöten vecka 35, sedan kommer vi ha ett gemensamt möte i
september, troligen på distans och digitalt. En s.k. Doodle inbjudan kommer inom kort och
där kan ni välja dag och tid som passar er bäst, för ert enskilda dialogmöte.
MSB har i år fördelat ut 32 miljoner kronor inom anslag 2:6 och en miljon kronor
kvarstår att fördela ut till verksamhet 2020. Medlen kommer fördelas utifrån en
procentuell fördelning baserad på organisationens tilldelade belopp 2020. En
tilläggsutlysning kommer därmed inte ske p.g.a. Corona-pandemin.
Ett skall-krav är att organisationen har prognostiserat att man har kapacitet att genomföra
ytterligare verksamhet under 2020 samt att organisationens sökta maxbelopp inte
överskrids. Ni behöver inte sända in något annat underlag än juni-prognosen gällande
tilldelningen. Beslut om tilldelning kommer 7 september.
En fördjupad uppföljning av tidigare uppdragsperiod 2015-2019 är nu på gång!
Intervjuer ska genomföras under slutet av augusti-september och kommer att resultera i
ett antal artiklar i MSBs kanaler med information om all fantastisk och lärorik verksamhet
som bedrivits. De organisationer som var verksamma under föregående period kommer
att kontaktas inom kort av Vendela som kommer att genomföra intervjuerna, i samarbete
med MSBs kommunikationsavdelning.
Så några ord om ansökan om uppdrag och medel för 2021. Sista ansökningsdag är den 15
oktober och ni ska inkomma med en uppdaterad ansökan om uppdragsersättning
(verksamhetsplan och budget) för 2021. Ansökningshandlingarna skickas ut senast 15
september. MSB beslutar om tilldelning av medel under senare delen av januari 2021.
Har ni brådskande frågor under sommaren som gäller 2:6-uppdragen och inte får tag på
oss handläggare kan ni mejla till brevlådan uppdragsersattning-ideella@msb.se
Den bevakas hela sommaren och frågor fångas upp till oss som arbetar med uppdragen.
Vi önskar er alla en härlig sommar!
Soliga hälsningar
Vendela och Sofia m.fl. på MSB
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