
Kriterier til grunn for vurdering av Pyms bistandsprosjekter.

Foreslått vurderinger i følgende fire kategorier:

1) Misjonsstrategiske vurderinger

 Er dette bistandsprosjektet i samsvar med Pyms fremtidsvisjoner/planer i dette misjonsfeltet
(langsiktighet)?

 Vil prosjektet bidra til å utvikle misjonen overordnet i dette området slik vi ønsker?

o Når vi de unådde?

o Styrke og utvikle kirkene?

 Hvordan er det tenkt at prosjektet skal bidra i en overordnet misjonsstrategi?

2) Noen strategiske vurderinger i Norge.

 Er det et tydelig engasjement i Pinse-Norge (støtte fra LU, kompetanse og forståelse i LU, 
misjonærer, etc.)

 Er det et godt samarbeidsklima rundt prosjektet (noen ”motarbeidere”?)

 Klarer vi å skaffe egenandel til dette prosjektet?

 Har Pym tilstedeværelse i landet?

 Pym erfaring i landet (landkompetanse)

 Pym erfaring med tema (temakopetanse)

3) Vurdering av partner i felt

 Har vi en robust og kompetent samarbeidsorganisasjon?

 Administrativ kapasitet 

 Økonomistyring?

 Har partner tilstrekkelig kompetanse/erfaring/ekspertise – forutsetningene for å kunne drive 
og utvikle prosjektet?

 Felles bistandsstrategisk forståelse



4) Vurdering av prosjektet:

 Er prosjektet i tråd med Pym sin bistandspolicy?

 Er prosjektet relevant? (Behov, andre aktører i området, tematisk, duplisering, baseline)

 Lokalt eierskap i målgruppen. I hvilken grad er målgruppa med å utforme prosjektet?

 Hva er innstillingen fra lokale/nasjonale myndigheter?

 Lokalt eierskap hos partnerorganisasjonen (forankring)

 Fokuserer prosjektet på fattige og marginaliserte?

 Hva skal bli igjen etter prosjektet? Er det planer for hvordan sikre bærekraft?

 Bidrar prosjektet til å skape positive synergier?

 Er det spesiell risiko knyttet til prosjektet?

 Bidrar prosjektet til skape/forsterke konflikt? Hvis ja, kan vi vise konfliktsensitivitet?

 Er prosjektet i tråd med Digni sine kriterier for prosjektstøtte?

 Bidrar prosjektet til å styrke sivilsamfunnet?

 Er det tatt hensyn til cross cutting issues (kjønn og likestilling, miljø) 

Kriteriene ovenfor er hentet fra følgende dokumenter:

 ”Kritiske sukksessfaktorer” og ”Kriterier …” i Pym bistandspolicy.

 Kriterier for land og temaprioriteringer i Pym bistandspolicy.

 Pym søknadsmal og Digni anbefalinger for innhold i PD


