Mars 2017

Lista över bidrag
Boverket
Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden
Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets
gestaltning bevaras eller utvecklas. Exempel på projekt som beviljats stöd är upprustning och
komplettering av befintliga anläggningar som lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott,
men även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och
fritidsintressen. Tidigare har man kunnat ansöka i två omgångar: 1 juli - 31 augusti 2016 och
1 september - 15 oktober 2016. Boverket kommer komma ut med information om hur man
ansöker under 2017. Riktat till kommuner.

Allmänna samlingslokaler - Investeringsbidrag
Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal,
samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.
Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella
organisationer och som utnyttjas allsidigt. Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar
samt stiftelser och aktiebolag utan vinstsyfte och är fristående från en kommun eller
kommunala företag. Boverket ska särskilt prioritera ansökningar som gäller socioekonomiskt
utsatta bostadsområden. Prioriteringen gäller främst i storstäderna och lokaler för ungdomar.
För att ett projekt ska få bidrag krävs det att kommunen är med och finansierar det till minst
30 %. Ansökning ska ske senast 31 december.

Ungdomsverksamhet – Utvecklingsbidrag
Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till
ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kulturoch fritidsområdet. Främst till socioekonomiskt utsatta områden. Gäller även utomhusmiljön i
anslutning till lokal för ungdomsverksamhet. Verksamhetsutvecklingsbidraget kan ges till
ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och är fristående från
en kommun eller kommunala företag. Det är en fördel om ungdomar själva är delaktiga i
planering och genomförande av projektet. Sista ansökningsdag 31 augusti.
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Kulturlokaler – Icke statliga
Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad samt till standardhöjande
reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan också ges till
utbyte eller komplettering av inventarier. Bidraget ges till kulturlokaler som ägs och drivs av
någon annan än staten, som museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar. Lokaler för
länsmuseer är prioriterade. Sista ansökningsdag 30 september.

MUCF
Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och
ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Organisationerna ska vara
demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i
bidragets förordning. Bidraget kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för
kansli, administration eller anställda. Sista ansökningsdag är 1 september.

Bidrag till etniska organisationer
Etniska organisationer, och paraplyorganisationer för etniska organisationer, som arbetar med
språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället kan få bidrag. Bidraget kan gå till löpande
verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller anställda. Sista
ansökningsdag är 2 oktober.

Bidrag till hbtq-organisationer
Ett bidrag till organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och
bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Bidraget
kan gå till löpande verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration eller
anställda. Sista ansökningsdag framgår ej på hemsidan.

Bidrag till kvinnors organisering
Ett bidrag till organisationer där minst 75% av medlemmarna är kvinnor som verkar för att
stärka kvinnors ställning i samhället. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för
opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda. Uppgifter om sista
ansökningsdag saknas på hemsidan.
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Mot rasism och intolerans
Bidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans.
Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar
vinstsyfte är välkomna att söka. Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida
kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att påverka och
förändra attityder, normer och strukturer i samhället. Bidrag kan inte gå till organisationens
ordinarie verksamhet. Projektet kan tidigast starta 1 juni 2017 och får pågå i högst 12
månader. Sista ansökningsdag är 9 mars 2017.

Mot våldsbejakande extremism
Bidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner som förebygger att
antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer
som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer. Bidrag kan inte gå till organisationens
ordinarie verksamhet. Projektet kan starta tidigast den 1 juni 2017 och får pågå i högst 12
månader. Sista ansökningsdag är 15 mars.

MUSCF: Erasmus+ och Aktiv, EU:s program för
ungdomssamarbete
Strategiskt partnerskap – Erfarenhetsutbyten
Ideella organisationer, informella ungdomsgrupper, stiftelser, kommuner, museer, statliga
myndigheter, skolor och företag som har internationella samarbetspartners kan ansöka. I regel
står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus. Det går att
få bidrag för kostnader för att driva projektet, resor för att träffa internationella
samarbetspartner och unga mellan 13 och 30 år kan göra så kallade europeiska
ungdomsinitiativ. Det senare ska planeras och genomföras av personer som är under 30 år,
och innebär att ungdomarna får möjlighet att förverkliga egna idéer och påverka i
samhällsfrågor. Ansökan sker i tre omgångar, med sista ansökningsdatum 2 februari, 26 april,
4 oktober.

Strategiska partnerskap – Innovationsprojekt
Samarbetet ska utveckla och överföra nya metoder på lokal, regional, nationell eller europeisk
nivå. Metoderna kan handla om alltifrån validering av kunskaper till digitala
inlärningsverktyg. Ideella organisationer, informella ungdomsgrupper, stiftelser, kommuner,
museer, statliga myndigheter, skolor och företag som har internationella samarbetspartners är
välkomna att söka. 2017 är sista ansökningsdag 2 februari.
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Ungdomsutbyte
Ett bidrag till att utföra ett utbyte mellan grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år från minst
två länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel
handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara
en blandning av workshops, övningar eller diskussioner. Bland annat ideella organisationer,
kommuner, regioner, myndigheter, informella grupper, sociala företag kan ansöka. Sista
ansökningsdag 2 februari, 26 april, 4 oktober.

Kompetensutveckling
Ett bidrag till kompetensutveckling om ungas situation i Europa. Ungdomsledare kan till
exempel delta i seminarier eller göra studiebesök. Ideella organisationer, kommunala och
regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomsfrågor kan ansöka, om
de har internationella samarbetspartners. Projekten ska höja kunskapen om och förbättra
ungas situation i Europa genom erfarenhetsutbyte mellan ungdomsorganisationer och de som
arbetar med unga, till exempel genom seminarier, studiebesök, utbildningar, besök på
arbetsplatser eller nätverksbyggande aktiviteter. Sista ansökningsdag är 2 februari, 26 april, 4
oktober.

Europeisk volontärtjänst
För ungdomar mellan 17 och 30 år för att få nya kompetenser och erfarenheter samtidigt som
de gör en insats som volontärer. Ett projekt kan genomföras inom kultur-, idrott- eller
miljöområdet, på fritidsgårdar eller i ungdomsorganisationer. Kommunala verksamheter,
organisationer eller lokala projekt kan ta emot och skicka volontärer mellan 2 och 12
månader. Kommuner, organisationer och sociala företag med flera kan ta emot volontärer från
andra länder eller skicka ungdomar från Sverige. Ni måste vara godkända av oss som
sändande eller mottagande organisation innan ni ansöker om ett EVS-projekt. Sista
ansökningsdag är 2 februari, 26 april och 4 oktober.

Allmänna arvsfonden
-

Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder.
Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.
Alla lokaler och anläggningar behöver vara tillgänglighetsanpassade för personer med
funktionsnedsättning. Om man får stöd förbinder man sig att driva verksamheten i 10
år.

12 prioriterade områden:
-

Stärka barnets rättigheter.
Öka delaktighet och stärka demokrati
Förebygga våld, mobbning och trakasserier
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Främja ett stärkt föräldraskap
Främja psykisk och fysisk hälsa
Ökad delaktighet i kulturlivet
Främja etableringen på arbetsmarknaden
Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
Stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering
Ökad jämställdhet och jämlikhet
Ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer med funktionsnedsättningar
Stärka inflytandet för barn och unga

Fokuserar på särskilda satsningar. Funktionshinderssatsningen avslutades 2016. Just nu
Nyanländasatsningen. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns för att underlätta
nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Ideella föreningar och
andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga
huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projekten drivas i nära samarbete med ideella
föreningar.

Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur
Arvsfonden. Projekt där sociala aktörer, offentliga samhällsorgan/sociala myndigheter och
ideella organisationer samarbetar har stora möjligheter att få stöd. För att ditt projekt ska
kunna få pengar av Arvsfonden krävs att
1. Minst en, men gärna flera, av målgrupperna är engagerade i projektet. Våra
målgrupper är: Barn 0-11 år (med eller utan funktionsnedsättning), ungdomar 12-25 år
(med eller utan funktionsnedsättning), vuxna med funktionsnedsättning.
2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande för projekt, och nyskapande på
orten för lokalstöd.
3. Det ska finnas en plan för överlevande efter projektets slut
4. Verksamheten måste vila på en demokratisk värdegrund
Det går att ansöka om bidrag när som helst under året. Beslut fattas 6 gånger om året och
handläggningstiden är 6 månader.

Statens konstråd
Ansökan om samarbete avseende byggnadsanknuten konst
Fastighetsägare som bygger om eller nytt för statlig verksamhet kan samarbeta med Statens
konstråd om konstnärlig gestaltning. Konstrådet leder och helfinansierar i regel projekten,
som sker i nära samverkan med fastighetsägare, arkitekter och brukare. Alla fastighetsägare
som bygger, äger eller förvaltar byggnader med statlig verksamhet kan ansöka om samarbete.
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Byggnadsanknuten konst definieras som fast tillbehör till byggnaden. Den byggnadsanknutna,
platspecifika konsten ägs samt vårdas och förvaltas av fastighetsägaren.

Konstansökan för statliga myndigheter
Statliga myndigheter kan ansöka om konstkollektioner för de gemensamma delarna av
verksamheten – som entré, reception, bibliotek, konferensrum, matsal, och servicekontor –
vid ombyggnad, nybyggnad eller flytt till nya lokaler. Sista ansökningsdatum 23 januari, 27
mars, 29 maj, 28 augusti, 16 oktober.

Tillfälliga projekt
Projekt som initieras av Konstrådet, och genomförs på olika platser i landet. Vid enstaka
tillfällen kan Konstrådet gå in som samarbetspart i projekt som initierats externt, men då alltid
i ett tidigt stadium och innan det slutliga projektet är formulerat. Sparsam information på
hemsidan.

Stadsutveckling
Projekt inom stadsutveckling har hittills genomförts i samarbete med kommuner, landsting
och privata fastighetsägare. Till den nya regeringssatsningen Konst händer söker Statens
konstråd platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende,
civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst.
Satsningen Konst händer bygger på invånarinflytande och ska omfatta 7-12 platser. Från 18/1
går det att ge förslag genom ansökan om samarbete.

Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling
Upplandsbygd är en ideell förening med ansvar att vara en drivande partner för landsbygdens
aktörer inom Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden under programperioden 20142020. Alla utom privatpersoner kan ansöka. Projektstöd kan sökas inom fyra insatsområden:
Företagande och arbetstillfällen, Samspel mellan land och stad, Ungdomar, Utvecklande
bygder. Inga uppgifter på hemsidan om sista ansökningsdag.
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Region Uppsala
Konstnärligt utvecklingsstöd
Ett flerårigt stöd för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse.
Stödet ska i första hand täcka utvecklingskostnader som inte kan finansieras på annat sätt och
det riktar sig främst till små kulturgrupper eller enskilda utövare. Sista ansökningsdag 1
november.

Region Uppsalas kulturstipendier
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden
såsom litteratur, musik, film, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk, eller för
dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer
som har verksamhet förlagd till, eller bor i, länet. Sista ansökningsdag 1 november.

Region Uppsalas kulturstipendium till ungdomar
Region Uppsala delar varje år ut landstingets kulturstipendium till ungdomar. Region
Uppsalas kulturstipendium till unga kan sökas av ungdomar samt att man kan bli föreslagen
till stipendiet. Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län
och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas
grupper av ungdomar. Sista ansökningsdag är 15 februari.

Årets Uppskattning
Årets Uppskattning till arrangörer av barn- och ungdomskultur. Det priset kan inte sökas utan
mottagare utses efter inlämnade förslag. Utmärkelsen "Årets Uppskattning" kan tilldelas
enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja
barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Priset utgörs av 20 000 kr samt ett unikt framtaget
konstverk. Mottagaren av "Årets Uppskattning" ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet
knuten till länet. Förslag på mottagare kan lämnas av enskilda personer, kommuner och inom
länet verksamma föreningar och organisationer. Den 15 mars ska förslagen ha inkommit till
Kultur och bildning.

Regionalt Projektbidrag
Region Uppsala arbeta för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare, samt
en attraktiv livsmiljö i länet. Ett medel i detta arbete är bidrag till regionala kulturprojekt inom
såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Juridiska personer såsom föreningar,
organisationer eller bolag, men ej enskilda personer, kan ansöka om regionalt projektbidrag.
Ansökningsdatum för de tre fördelningsperioderna är 3 mars, 18 augusti och 10 november.
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Projektbidrag till kultur för asylsökande
Projektbidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att
göra kulturinsatser för och med asylsökande i Uppsala län. Kulturaktiviteterna kan med fördel
äga rum på eller i närheten av asylboenden i länet. Positivt är om lokala aktörer involveras
och interkulturellt utbyte och integration främjas. Juridiska personer såsom föreningar,
stiftelser, organisationer eller företag, men ej enskilda personer, kan ansöka om projektbidrag
till kultur för asylsökande. Vid fördelning av bidraget eftersträvas en geografisk spridning.
Det framgår inte om det är ett återkommande stöd eller om det var endast för 2017. Sista
ansökningsdag 2017 var 31 januari.

Bidrag till ungdomsorganisationer
Region Uppsalas kulturnämnd ger årligen verksamhetsbidrag till distriktsorganisationer som
bedriver regional verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län. Organisationen ska ha
minst 200 inom länet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 6-25 år. Det ska finnas
lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner. Sista ansökningsdag är 15 september.

Produktionsstöd för dans
Stöd kan sökas för dansproduktioner samt utvecklingsprojekt inom dansområdet.
Koreografen/dansgruppen ska vara bosatt eller verksam i länet och produktionens
framtagande/arbetsprocess bör ske i länet och/eller planeras visas i Uppsala län.
Koreografen/dansgruppen måste vara professionellt verksam samt ha egen firma (F-skatt)
eller förening. Det är två ansökningstillfällen per år med sista ansökningsdag 1 april och 1
september.

Bidrag för filmproduktion
Filmverksamheten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja uppländska filmare i deras
produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet kan erbjudas i form av ett teknikutlån från
vår teknikpark, handledning, coachning och även finansiellt. Sökande ska ha relevant filmeller konstnärlig utbildning och inneha F-skatt. För att få stöd måste även något av följande
kriterier uppfyllas: Produktionsbolaget/filmaren ska ha anknytning till länet och filmaren är
bosatt och verksam i regionen, filmens innehåll har anknytning till länet, filmen spelas in helt
eller delvis i Uppsala län. Det finns tre ansökningsperioder med sista ansökningsdag 20
januari, 15 maj och 15 september.
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Årliga anslag
Region Uppsalas kulturnämnd fördelar inför varje nytt verksamhetsår anslag till institutioner
och organisationer som har verksamhet av regionalt intresse inom kulturområdet. Ansökan
om bidrag ska lämnas till Kultur och bildning senast den 15 oktober.

Kulturrådet
Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form,
museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella
minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet genom en
mängd olika bidrag. Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De
flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar
fyra veckor innan sista ansökningsdatum.

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma
konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som
är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet
här. Det finns många olika bidrag att söka, och sista ansökningsdag beror på vilket bidrag som
ansöks om.

Postkodlotteriets kulturstiftelse
Stödjer kulturprojekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta
insatser. Projekt som kan få bidrag ska: drivas av en ideell organisation, tillämpa kulturella
uttryck och former, ha ett långsiktigt mål och samhällsnyttigt syfte, innefatta konkreta insatser
och genomföras inom avgränsad tidsram, ha svensk relevans. Projekt har högre chans att få
bidrag om de: är av innovativ karaktär med positiva trendbrott för att skapa utveckling inom
området det verkar i, innefattar utbildning och information för att stödja den långsiktiga
effekten av insatserna, involverar målgrupper och andra intressenter för att skapa förankring
och engagemang samt är kommunikativt kraftfulla.

9(10)

Mars 2017

Postkodlotteriets idrottsstiftelse
Ambitionen är att bidra till en bättre värld genom att fördela pengar till idrottssatsningar som
ger social effekt. Projekt som får stöd av Idrottsstiftelsen ska alltid vara initiativ som ger
positiv social effekt för en större grupp människor. I normala fall löper ett projektstöd under
tolv månader. Organisationen bakom projektet måste vara icke vinstdrivande.

Helge Ax:son Johnssons Stiftelse
Syfte att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja
vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i
landet.Enskilda personer, svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.
Sista ansökningsdag 1 februari.

Ideer för livet
Stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna
förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Du kan söka stipendium oavsett om du
representerar en ideell organisation, skola, förening eller offentliga sektorn.

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Fonden ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Anslag inom
området kulturminnesvård ges endast till kostnader för bevarande eller upprustning av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål. Sista ansökningsdag 15 september.

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond
Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra
sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Projekten kan räcka över mer än ett år.
Bidrag ges ej till enskilda personer. Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 oktober.

Tips på fler fonder
Allmänna arvsfonden har en omfattande lista över andra fonder som kan ge bidrag.
http://www.arvsfonden.se/andra-fonder
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