Möjliga finansieringskällor
Att söka pengar till verksamheterna kan vara tidskrävande och ibland upplevas komplicerat.
Här samlar vi tips för att underlätta det arbetet, men även förslag på andra sätt att tänka kring
resursmobilisering.
1. Ica-projektet Den goda gemenskapen 2022–2024

Kretsar kan söka pengar för att utveckla verksamheter som möter behovet av hälsosam mat,
aktiviteter som stärker den fysiska och psykiska hälsan, utvecklar lokalt trygghetsarbete och
mötesplatser.
Här hittar du ansökan
2. Tidiga insatser asylsökande (TIA) - statliga bidrag

Länsstyrelserna har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela
landet. Med tidiga insatser menas insatser och aktiviteter riktade till personer som är
asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets
anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att
påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden - som uppstår då asylansökan
prövas - mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja
målgruppens kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället, att lyfta frågor om
jämställdhet och barns rättigheter till exempel. Bidraget går även att söka för insatser gällande
den svenska arbetsmarknaden och hälsa.
Länsstyrelserna fördelar pengarna utifrån antal asylsökande och antal kommuner i
länet. Medlen kan sökas av organisationer inom civilsamhället, kommuner och
kommunalförbund.
Nästa ansökningstillfälle sker 2021. Ansökningsblanketter hos Länsstyrelsen.
3. MUCF-medel under 2021

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) har meddelat att det finns
möjlighet att söka ytterligare finansiellt stöd för att möta målgruppen människor som befinner
sig i socialt särskilt utsatta situationer till följd av pandemin, i tillägg till det stöd som utdelades
i maj. I och med detta kommer en ny ansökan att skickas in till MUCF. I det fall Svenska Röda
Korset får del av stödet kommer ytterligare pengar fördelas till kretsar baserat på de ansökningar
som ni skickade in i den tidigare omgången. Någon ny ansökan behöver inte skickas
in. Kretsen ska däremot snarast återkoppla till info@redcross.se om:
•
•
•

ni har hittat annan finansiering
ni inte ser att det är möjligt att starta upp verksamhet som motsvara det ansökta
beloppet
verksamheten inte kommer bedrivas under 2021 i den form som beskrivits i ansökan

Detta för att en effektiv och rättvis fördelning av medel ska kunna göras.

Ansökan till MUCF ska vara inne 23 augusti och preliminärt beskedsdatum är i första
delen av september. För mer information om MUCF:s bidrag se www.mucf.se.
Svenska Röda Korset beviljades i maj 2021 8 miljoner kronor av MUCF för verksamhet inom
detta område. Är du intresserad av att veta vilka kretsar som beviljades medel i första
ansökningsomgången så finns denna information att hitta nedan.
Vid frågor kring ansökan kontakta Infoservice på 0771-17 95 00 eller info@redcross.se
4. Fonder och stiftelser region Väst

Svenska Röda Korset har ett antal fonder tack vare att personer valt att donera eller testamentera
tillgångar till oss.
Förteckning fonder och stiftelser i Region Väst 2021
Ansökan görs på särskild blankett Ansökningsblankett fonder och stiftelser 2021 region Väst
Beviljande av ansökan
Svenska Röda Korsets styrelse har delegerat beslutanderätten till Regionrådet.
Kriterier
För att kunna bevilja en ansökan måste ansökan stämma överens med fondens/stiftelsens
ändamål och eventuella övriga kriterier (t ex geografiska).
Prioriteringar
Efter att kriterierna är uppfyllda prioriteras de ansökningar som uppfyller Riksstämmans beslut
om prioriterade områden samt den verksamhetsinriktning som Riksstämman beslutar.
Egen insats
Skillnader kan förekomma mellan kretsars ekonomi och därmed möjlighet till en egen insats.
Kretsar bör bidra med en egeninsats. En egeninsats möjliggör att fler kan få ta del av medlen
och gynnar därmed fler insatser och aktiviteter. Om kretsen inte har möjlighet att bidra med
egeninsats, bör detta tydligt motiveras i ansökan.
Tid
Ansökan skall inkomma absolut senast den 7 november.
Regionrådet fattar beslut senast i november och kretsarna meddelas i efter det. Utbetalning av
bidrag sker i januari följande år. Återrapportering och eventuell återbetalning sker i slutet av
januari året efter utbetalning.

Uppföljning
För att underlätta uppföljningsarbetet är den inkluderad i ansökan. Kretsen kan också beskriva
projektet i sin verksamhetsberättelse - kontakta då regionrådet för överenskommelse.
Kontakta regionrådet i Väst om någon större förändring sker av verksamhet eller ekonomi för
att eventuellt ändra ansökan så att inte kretsen blir återbetalningsskyldig.
Kontakt
Önskar ni mer information eller stöd angående ansökan, vänligen kontakta info@redcross.se.
5. Lidingöfonden

Vad är Lidingöfonden?
Lidingöfonden är erhållna medel som Lidingö rödakorskrets erhållit. En del av medlen ska i
första hand användas till forskning inom psykiatrin och i övrigt användas till ändamål enligt
Svenska Röda Korsets stadgar.
Styrelsen för Lidingö rödakorskrets har beslutat att andra kretsar i Sverige ska få möjlighet att
söka från Lidingöfonden för att starta eller utveckla verksamhet inom sin krets.
Ansökan
Beslut tas av styrelsen i Lidingö rödakorskrets. Beslut om beviljande av medel tas löpande och
erhålls inom tolv veckor efter inkommen ansökan.
Använd särskilt formulär Ansökan om medel ur Lidingöfonden
En ansökan innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter
Underskrift av firmatecknare och revisor
Projektets namn
Projektbeskrivning
Budget
Kommunikationsplan
Uppföljning och utvärdering

Titta gärna på återrapporteringsformuläret när ni ska ansöka.
Rekvirering
Beviljade medel rekvireras på särskild blankett som bifogas i och med beslut. Rekvirering ska
ske inom tre månader. I samband med beslut görs överenskommelse om tid för återrapportering.
Återrapportering
Använd särskilt formulär Återrapportering av medel ur Lidingöfonden

Återrapporteringen beskriver:
•
•
•
•

Hur projektplan har följts med eventuella förändringar.
Hur det som har varit nytt och/eller utvecklande fallit ut och hur det fortsatta arbetet
ska se ut.
En sammanfattning av erfarenheter och kunskaper som kan bidra till organisationens
arbetssätt och hur dessa ska spridas vidare till andra kretsar.
Ekonomisk redovisning som är granskad och godkänd av revisor.

Eventuell återbetalning
Erhållna medel betalas tillbaka:
•
•
•

Om de inte används på angiven tid eller till avsett ändamål.
Om återrapportering inte har lämnats i tid.
Om oriktiga uppgifter har lämnats av mottagaren.

Kontakta ordförande för Lidingö rödakorskrets
•
•
•

om projektet försenas.
om det behöver ske en omfördelning mellan kostnadsposter.
om uppskov med återrapportering behövs.

Kontaktformulär till Lidingö rödakorskrets
6. Åhlén-stiftelsen

Stiftelsens uppdrag är att dela ut bidrag till bland annat:
Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdomsvård och
fostran. Verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. I första hand för
insatser för hemlösa, men även för andra socialt utsatta grupper.
Läs mer samt ansök här
Stadsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre
För mer information, och eventuella frågor, besök Socialstyrelsens hemsida.
7. Postkodstiftelsen och Grannskapsinitiativet

Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform som heter Grannskapsinitiativet. Det är ett nytt
initiativ som öppnar upp möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i
Sverige att söka mellan 20 000 – 50 000 kronor för att genomföra projekt som stärker
grannskapet. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka
gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Det handlar om att
stödja initiativ i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas
i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och nyttjar nya
möjligheter till välbefinnande och hälsa är välkomna.

Exempel på insatser som det kan handla om är måleri för seniorer, gemensamma
odlingsinsatser, idrottsaktiviteter grannar emellan, akrobatikklasser för barn och
skräpsplocksaktiviteter i närområdet.
Grannskapsinitiativet ingår i Postkodstiftelsens ordinarie verksamhet och det går att skicka in
en ansökan när som helst. Projekten kan pågå mellan en till nio månader och ska finansieras
fullt ut av Postkodstiftelsen. Ansökningen sker via Svenska Postkodstiftelsens hemsida, och
redan inom 2–6 veckor ges besked om stöd.
Läs mer här:
Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform – Grannskapsinitiativet

