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Externa bidrag
Fonder, kommuner och landsting
Kommunala bidrag
Det finns ofta ett föreningsbidrag i kommuner som ni kan söka. För att ta reda på hur ni gör
kontakta er kommun via deras webbplats, telefon eller besök kommunhuset. Om ni inte vill/vågar
ta kontakt kan en konsulent eller Iggis göra det, annars kan ni vara flera från DS som går till
kommunhuset och frågar i receptionen.
När kommunbidrag söks ska det göras på så korrekt svenska som möjligt. Förklara utförligt vad det
är ni söker till och vad ni är för typ av förening. Det finns många olika former av bidragssökningar,
kolla upp vilket system din kommun använder och hur de vill att ni redovisar det.
Fonder
Det finns gott om fonder och stiftelser som UNF på något vis kan använda sig av. En del fonder ger
bara pengar till verksamhet med internationell anknytning, såsom utbyten och studieresor. Andra
fonder kanske bara ger pengar till utbildningar och kurser. Detta ställer lite extra krav på den som
skriver en ansökan, man måste hitta en fond eller stiftelse som ger bidrag till just det man tänkt
syssla med. När de får in ansökningar så är det absolut första de gör att sortera bort dem som inte
är inom fondens eller stiftelsens område, det vore ju tråkigt att gå miste om möjligheten att få
bidrag redan i början!
Blanketter
När man skriver en ansökan finns det massor av saker att tänka på. Mycket av det man behöver vara
uppmärksam på kring innehållet är samma som när man skriver ansökningar till Pengar Att Söka.
Det som ofta skiljer externa fonder och stiftelser från PAS är att de använder sig av speciella
blanketter för ansökningarna, detta för att inget ska missas och för att ansökningarna inte ska bli
för långa. Fonder och stiftelser brukar vara ganska tydliga med detta men man måste vara
noggrann när man läser instruktionerna så att inget missas!
Förklara vad UNF är
Eftersom ansökningen skrivs till någon som inte är engagerad i UNF är det extra viktigt att det är
tydlig vem som skrivit ansökan och vad det innebär att det är en UNF-förening som söker. Att vi är
Ungdomens Nykterhetsförbund säger ju en del, men att dessutom ha med vår vision i ansökan
säger ännu mer. Vad som kanske är självklart för oss är väldigt sällan självklart för de som sitter och
beviljar ansökningar, därför lönar det sig ofta att vara extra tydlig.
Korrekturläs!
Ett bra sätt att få till ansökningar, vare sig de är externa eller inte, är att skicka dem till någon annan
för att bolla och få feedback på det man skrivit. Genom att låta någon annan läsa kan både stavfel,
missar och otydliga formuleringar undvikas.
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Budget
När man söker externa pengar är det viktigt att se över budgeten för projektet som pengarna söks
till. Att ha en egeninsats kan vara avgörande. Externa bidragsgivare vill dessutom alltid veta om man
sökt pengar från någon annan, även om de andra ansökningarna inte är beviljade än. Ge en
helhetsbild av projektet och den planerade finansieringen. Att söka är inte samma sak som att få
pengarna, men söker man inte så har man inte ens chansen!
Checklista vid externa ansökningar:
•
Sök i tid
•
Använd rätt blankett/formulär
•
Skriv tydligt
•
Tala om vilka ni är och vad UNF står för
•
Låt någon annan läsa igenom ansökan innan du skickar in den
•
Ange om ni sökt från någon annan fond/stiftelse
Var hittar man fonder?
GlobalGrant är ingen fond eller stiftelse men en sökmotor över man kan söka pengar från. Det kan
hända att man behöver kontakta sitt lokala bibliotek för att få tillgång till och kunna söka i
databasen, men det är det värt!
Stora Fondboken, är precis vad det låter som och går att få tag på via ditt bibliotek. Den listar
svenska fonder och stiftelser som man kan söka pengar från och är mycket användbar!
Länsstyrelserna har lokala fonder där det går att söka pengar för verksamhet som handlar om
bildning eller att hjälpa behövande, t ex studiecirklar eller kamratstödsarbete. Dessa hittar du på
www.stiftelser.lst.se/.
Några fonder som passar UNF
•
IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse (Föreningar och distrikt kan söka, sista ansökningsdatum är
den 31:a maj och det är IOGT-NTO:s ekonomichef som handlägger).
•
Bångs minnesfond (http://bangs-stiftelse.se)
•
Folke Bernadottes minnesfond (internationella utbyten,
www.folkebernadottesminnesfond.se)
•
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond (www.gafonden.com)
•
Åhlén-stiftelsen (www.ahlen-stiftelsen.se)
•
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond (www.gv90.se)
En tumregel när det kommer till bidragsansökningar är att de ska innehålla sådant som är relevant
för att den fonden eller potten ni söker ifrån ska se att ni är seriösa och har tänkt igenom vad ni ska
använda pengarna till. Söker man från en fond är det viktigt att projektet uppfyller de krav som
ställs. I beskrivningen av fonden står ofta vad som ska finnas med i ansökan.
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En bidragsansökan till en fond bör innehålla:
•
Bakgrund (Presentation)
•
Syfte (Varför gör vi den här satsningen)
•
Mål (Vad blir resultatet)
•
Målgrupp (Vilka är pengarna till för)
•
Metod (Hur)
•
Tidsplan (När)
•
Budget (Vad kommer det att kosta)
•
Kontaktuppgifter (Vem kan svara på frågor om ansökan?)
En ansökan till PAS ska innehålla:
•
Kontaktuppgifter för projektet – namn på organisationen, adress, plus/bankgiro
•
Ansvarig person
•
Bakgrund och presentation av projektet
•
Hur ska projektet genomföras – vilka aktiviteter ingår?
•
Projektets tidsplan, start och slutdatum
•
Budget, eventuell egeninsats och/eller övrig finansiering
•
Plan för uppföljning och utvärdering
•
Vilken summa som söks från PAS
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