
ATT SÖKA BIDRAG

Rätt förutsättningar
Det finns mängder av fonder och stiftelser. Ta er tid att bekanta er med dem och välj ut de som
riktar sig mot er verksamhet. För att få bidrag från såväl kommun som fonder och stiftelser krävs
att er förening har tydliga stadgar som klargör för allmännyttigt ändamål/verksamhet. Men tänk på
att det inte räcker att det ändamål som anges i stadgarna är allmännyttigt. Föreningens faktiskt
bedrivna verksamhet måste också vara allmännyttig. De grundläggande förutsättningarna för att få
bidrag är att föreningen ska ha en demokratisk uppbyggnad, geografisk spridning, ett minimiantal
medlemmar och en fortvarig verksamhet. Genom att få bidrag åtar sig föreningen att genomföra
en viss verksamhet som tillgodoser sociala behov. Var noggranna med att lämna in de uppgifter
som krävs för att vara bidragsberättigade. 

Läs noga bestämmelserna
Läs noga vad som står i bestämmelserna eller fondföreskriftelserna. Chansa inte, det skapar bara
misstroende och irritation och föreningen får svårt att återkomma. Läs bestämmelserna och följ
dem. Ansök inte om ert projekt inte passar in i respektive bidragsform. 

Ansök på rätt sätt
Använd alltid det ansökningssätt som kommunen, fonden eller stiftelsen angett. Idag går många
bidrag att ansöka om på nätet. I andra fall finns ofta korrekta blanketter att ladda ner från
respektive hemsida. Fyll alltid i ansökningsblanketter noggrant. Begär kommunen eller fonden i
fråga till exempel en kostnadsplan så ska den specificeras. Noggrannhet från början lönar sig i
längden. 

Fyll i ansökan
Beskriv i detalj vad bidraget ska användas till. Hur finansierar ni den ordinarie verksamheten?
Kommer projektet att genomföras utan ansökt bidrag och hur finansieras det i så fall? Skicka alltid
med offert eller annat underlag som redogör kostnaderna. 

Kolla om fonden föreskriver att aktiviteten är planerad, men inte påbörjad och /eller genomförd. 

Gissa inte! Är du osäker på vad som gäller kring ett visst bidrag så bör ni alltid fråga. 

Har ni ansökt om fler bidrag? Ange detta i er ansökan och meddela respektive fond eller stiftelse
om ni blivit beviljade bidrag från andra håll. 



Handlingar
Ta reda på detaljerna i villkoren från respektive fond eller stiftelse och notera noga vilka handlingar
som ska åtfölja din ansökan. Se till att din ansökan är komplett innan du skickar in den. 

Skicka in er ansökan
Lägg ner möda på att göra ansökan så fullständig som möjligt. Ställ upp den ordentligt och
numrera bilagorna och skicka inte med onödiga dokument. Se till att du skickar ansökan på rätt
sätt och till rätt person/avdelning. 

Uppföljning
Spara alltid en kopia på din ansökan och se till att följa upp din ansökan ordentligt. Har ni blivit
beviljade bidrag är det viktigt att ni återkopplar och redovisar på det sätt som respektive fond eller
stiftelse efterfrågar.

Kontakt föreningsutvecklare:
Rebecka Wik
rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72 


