Bidrag, fonder och stipendier – Tips för ansökningar
Läs utlysningstexten noga
Inga pengar delas ut inom områden som inte stämmer med syftet för att dela ut pengarna,
och det står i utlysningstexten. Det är inte säkert att detaljerna eller underrubrikerna i
utlysningstexten stämmer med din förenings projekt, så läs hela texten.
Följ utlysningstexten bokstavstroget
Syftet med din förenings projekt ska vara tydligt och överensstämma med texten. Använd
gärna nyckelord från texten i din ansökan. Det visar dels att du läst texten, dels att du
förstått innehållet.
Exempel: Ordet unicitet har förekommit i EU-utlysningar. Dels betyder det förstås att ditt
projekt ska vara unikt (även om det kunde uttryckts mer vardagligt), men det är också bra att
använda ett sådant ord i en sådan ansökan.
Ring och fråga
Det finns nästan alltid ett kansli och ett telefonnummer. Dels skapar du en personlig kontakt,
så din ansökan känns igen när den kommer in, dels får du värdefulla upplysningar. Det kan
rentav hända att du får veta att det inte är någon idé alls att söka, så du slipper lägga tid på
en ansökan i onödan. Det kan också hända att ni resonerar er fram till en bättre lösning, som
ger mer pengar.
Exempel: Årets pengar kan vara slut. Hemsidan kan sakna en del information, eller vara
svårnavigerad. Styrelsen för fonden kan relativt nyligen ha tagit ett beslut om att årets
pengar bara räcker till en viss sorts ansökningar. Styrelsen kan ha insett att det är bättre att
satsa på större projekt än småslattar, och hjälpa er att vidga vyerna.
Var klåfingrig
Klicka dig fram i ansökningsformuläret, så upptäcker du om det frågas efter uppgifter som du
kanske inte känner till eller om det krävs rutiner som tar extra tid.
Exempel: Har din förening ett organisationsnummer? Är det bara föreningens ordförande
som kan skriva under? Om denne planerar en längre utlandsresa när ansökan ska skickas in,
kan det vara bra att få underskriften i förväg.
Samverka med andra
Finns det andra föreningar som kan ha nytta av ert projekt? Kommuner ser gärna att
skattepengarna används så effektivt som möjligt, så fundera över om er ansökan kan göras
tillsammans med en annan förening. (Och ni kan få fler medlemmar!)
Exempel: Ett extra ridhus kan användas även av Brukshundklubben (även om det kan bli
konkurrens om tiderna). Gräsklippare eller andra anläggningsmaskiner kan även användas
av en grannförening. En studielokal (som ofta inte används varje dag) kan även användas av
andra föreningar.

Visa att ni vill delfinansiera
Det brukar anses positivt att föreningen visar sin goda vilja att satsa en del själv, även om ni
inte har pengar att gå hela vägen.
Exempel: Visa en ekonomisk kalkyl, där antingen eget arbete anges i beräknade timmar (eller
annan enhet) eller den summa föreningen satt undan till satsningen. Ange beräknade
intäkter från deltagaravgifter till föreläsningar eller träningar i ett projekt ni ansöker om att
få genomföra.
Läs kommunala handlingar
Protokollen från kommunens sammanträden brukar läggas ut på kommunens hemsida. Läs
dem som känns mest relevanta när det gäller föreningar. Här går att se vilka föreningar och
anläggningar som kommunen satsat på i större eller mindre skala, och vad
handlingsplanerna säger om inriktningen politikerna tycker att kommunen ska ha.
Kommunerna brukar också ha en investeringsplan som sträcker sig några år framåt, och den
kan möbleras om när det dyker upp ömmande fall. I kommunens föreningsförteckning kan
det gå att utläsa hur stora de olika föreningarna är och hur aktiva, genom LOK-stöden.
Genom att vara påläst om den egna kommunen skaffar sig föreningen en bra grund för
argument.

