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Guide till bidrag, fonder och stiftelser
Fondkalendern är en praktisk guide till fonder. Den är ett urval av fonder som vi tror
är intressanta främst för föreningar. Det finns alltså fler fonder och bidrag om man
gräver vidare. Om ni saknar någon fond får ni gärna höra av er. I Fondkalendern har
inte verksamhetsbidrag tagits med utan enbart projektbidrag. Bidragen är främst
riktade till idrottsföreningar, kulturföreningar och studieförbund.
Fonderna presenteras månadsvis och tematiskt.
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Löpande ansökan hela året
Allmänna fonder
Alba Langenskiölds stiftelse
Kontakt Alba Langenskiölds stiftelse
D. Carnegie AB
103 38 STOCKHOLM
Tfn 08-6639050
Främjar religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra
jämförliga kulturella eller allmännyttiga ändamål samt näringsliv.
Allmänna Arvsfonden, Lokalstöd
Beslut
6 månader
Kontakt www.arvsfonden.se/lokalstod
Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan få lokalstöd.
Stödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller
anläggning. Projektet måste rikta sig till en av målgrupperna: barn, ungdomar eller
funktionshindrade. Målgrupp måste vara delaktig från planering till genomförande.
Plan måste finnas för hur projektet skall överleva efter projekttiden.
Allmänna Arvsfonden, Projektstöd
Beslut
6 månader
Kontakt www.arvsfonden.se/projektstod
Ideella föreningar och organisationer som funnit i minst ett år kan få projektstöd.
Stödet ska gå till ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt
syfte. Projektet måste rikta sig till en av målgrupperna: barn, ungdomar eller
funktionshindrade. Målgrupp måste vara delaktig från planering till genomförande.
Plan måste finnas för hur projektet skall överleva efter projekttiden.
Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse
Kontakt Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse
Sankt Annegatan 4
223 50 LUND
Främjar religiösa, välgörande, sociala eller andra jämförliga kulturella eller
allmännyttiga ändamål.
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Landskrona stad, Snabba Cash
Beslut
14 dagar
Kontakt https://eservice.landskrona.se/FOK_1
Kan sökas av ungdomar (13-25 år) bosatta i Landskrona till spännande och kreativa
projekt samt arrangemang inom såväl kultur- som fritidsområdet. Det viktigaste är
att det du vill göra är öppet och tillgängligt för allmänheten. Varje år finns det totalt
50 000 kr i potten.
Prins Carl Gustafs Stiftelse
Beslut
2-3 veckor
Kontakt www.kungahuset.se
Stiftelsen prioriterar stöd till barn- och ungdomsverksamhet så som lägerskolor,
skolresor eller andra studieresor, med särskilt fokus på barn med funktionshinder.
Bidrag beviljas undantagsvis även till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.
Postkodstiftelsen
Beslut
4-6 veckor
Kontakt www.postkodstiftelsen.se
Främjar en hållbar utveckling genom att ge stöd till aktörer och projekt som
långsiktigt verkar för en bättre värld. Stiftelsen verkar inom två huvudområden:
natur och miljö samt människors levnadsvillkor. Projekten kan vara nationella eller
internationella, men sällan lokala.
Techsoup Sverige
Kontakt www.techsoup.se
Techsoup erbjuder donerad programvara från IT-företag, till ideella organisationer,
stiftelser samt folkbibliotek i Sverige. TechSoup tar en administrationsavgift för varje
beställd produkt. Avgiften täcker Forums kostnader för att driva verksamheten.
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Löpande ansökan hela året
Kulturfonder
Landskrona stad, Kulturprojekt- och arrangemangsstöd
Beslut
Tre månader
Kontakt www.landskrona.se/se-gora/foreningsliv/stod-bidrag/
Stödet ska uppmuntra kreativa idéer, kulturprojekt och kulturella arrangemang som
äger rum i Landskrona och som kommer invånarna i Landskrona till del. De kan vara
på amatörnivå såväl som på professionell nivå.
Region Skåne, Kultur i vården
Kontakt www.skane.se/kultur
Projekten måste alltid utgå från ett behov hos vård- eller omsorgssektorn. Projekt
som innebär samverkan över sektorsgränser, genregränser eller geografiska gränser
prioriteras. Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst eller annat
som stimulerar sinnena. Målet är att kultur blir en naturlig del inom regionens hälsooch sjukvård samt kommunernas vård och omsorg. Kulturnämnden beviljar inte
kultur i vården-bidrag till enskild kulturutövares verksamhet eller projekt.
Och att projektet stämmer väl överens med stiftelsens målsättning och syfte.
Region Skåne, Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst
Kontakt www.skane.se
Medel till arrangörsstöd för subvention av offentliga föreställningar inom teater, dans
och nycirkus som arrangeras av teaterförening eller av annan
förening/kulturförvaltning i kommun som saknar teaterförening. Organisation som
uppbär verksamhetsbidrag från Region Skåne kan inte få arrangörsbidrag.
Conrad och Tullia Assarssons kulturstiftelse
Kontakt Kulturen, Box 1095, 22104 LUND, Tfn 046-350400
Stiftelsen främjar kultur-, natur- och hembygdsvården inom f.d. Malmöhus län,
företrädesvis Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härader. I första hand skall stiftelsen
sålunda verka för vården av kulturlandskapet och för detta karakteristiska miljöer
samt tillvarataga, bevara och underhålla kulturminnen, såväl i naturen som i
byggnadsverk. Vidare kan ifrågakomma åtgärder för konst- och kulturhistorisk
forskning samt utgivande av skrifter av kulturhistoriskt värde.
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Löpande ansökan hela året
Idrottsfonder
Skåneidrotten, Livslångt idrottande
Kontakt www.skaneidrotten.se
Stöd som bidrar till att fler barn och unga får möjlighet att testa olika idrotter för att
få en allsidig start. Det kan också handla om att skapa verksamheter som är
välkomnande i alla åldrar och målgrupper som vanligtvis inte rekryters (t.ex.
tonårstjejer i lagidrott). Målgruppen ska huvudsakligen vara barn och unga i åldern
7-25 år.
Skåneindrotten, Idrott i förening
Kontakt www.skaneidrotten.se
Stöd som bidrar till att föreningen utvecklas och stärks som exempelvis klassisk
föreningskunskap.
Skåneidrotten, Värdegrund
Kontakt www.skaneidrotten.se
Stöd till aktiviteter som skapar eller stärker föreningsmiljön, exempelvis
utbildningsdelar som stärker den befintliga föreningsmiljön.
Skåneidrotten, Anläggningsstödet
Kontakt www.skaneidrotten.se
Stöd till nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Från den 1
januari 2017 finns det fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet.
Stiftelsen Cool Kidz
Kontakt Per Erik Eklund
Lappmyrsvägen 18
793 33 Leksand
Stödjer svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade
barn och ungdomar. Enskilda personer och idrottsföreningar kan söka.
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Ansökan augusti
Allmänna fonder
Boverket, Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna
samlingslokaler
Ansökan 31 augusti
Kontakt www.boverket.se
Bidrag för att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som särskilt främjar ungdomars
kultur och fritidsverksamhet. Även andra insatser som syftar till att utveckla
verksamheten för ungdomar i lokalen kan få stöd. Med en allmän samlingslokal
menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för alla och där man kan bedriva en
allsidig verksamhet. För att få stöd ska det finnas ett varaktigt behov av allmänna
samlingslokaler på orten. De ska även finnas ekonomiska förutsättningar att driva
och förvalta lokalen.
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Ansökan augusti
Kulturfonder
Kulturkontakt Nord, Mobilitetsstöd
Ansökan 22 augusti
Kontakt www.kulturkontaktsnord.org
Mobilitetsstödet erbjuder konstnärer och kulturutövare möjlighet att resa och skapa
nya kontakter i regionen, utnyttja varandras resurser och kompetenser, presentera
konstnärliga och kulturella produktioner, främja intresse för nordisk och baltisk
konst och att ta del av impulser från regionens konst- och kulturfält.
Kulturrådet, produktionsbidrag
Ansökan 29 augusti
Kontakt www.kulturradet.se
Kulturrådet ger bidrag till produktion, distribution och marknadsföring av fonogram.
Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med
fonogramproducenter avses organisation som är juridisk eller fysisk person med Fskattesedel som ägnar sig åt professionell utgivning av musik. Sökande organisation
ska vara ansvarig utgivare för produktionen som ansökan gäller. Bidrag kan även
beviljas fonogramproducent verksam i annat nordiskt land för utgivning av samisk
musik.
Kulturrådet, fri scenkonst – internationella turnébidrag
Ansökan 31 augusti
kontakt www.kulturradet.se
Bidrag kan sökas för turnéer och gästspel utomlands eller internationella gästspel i
Sverige. I första hand ska sökt belopp gälla kostnader för resor, visum och frakt eller
motsvarande. För att söka stöd ska resan inte ha påbörjats före sista ansökningsdag.
Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetspartner i utlandet.
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Ansökan september
Allmänna fonder
Crafoordska stiftelsen
Ansökan 1 september kl. 16:00
Kontakt www.crafoord.se
Främjar välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller allmännyttiga ändamål vid
sidan av forskning och vetenskaplig undervisning.
Stiftelser idéer för livet
Ansökan 12 september
Beslut
oktober
kontakt www.ideerforlivet.se
Stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina
egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Stiftelsen ger tillexempel stöd till
material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning. Finansierar inte
fasta periodiska kostnader.
Åhlén-stiftelsen
Ansökan 15 september
Beslut
november
Kontakt www.ahlen-stiftelsen.se
Stiftelsen har av tradition lämnat bidrag till föreningar i avsikt att därmed stödja
enskilda rörelsehindrade såsom medlemmar i deras organisationer. Ett antal
ansökningar från enskilda personer och ett konstaterat växande behov av stöd till
denna grupp medför att bidragen till organisationer är begränsade.
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond – för ideell ungdomsverksamhet
Ansökan 15 september
Kontakt www.gv90.a.se
Beviljar medel som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell
ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet
menas verksamget i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga
människor. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser
eller företag.
Brottsförebyggande rådet
Ansökan 15 september
Kontakt www.bra.se
Stöd till lokala brottsförebyggande aktörer. Stödet kan maximalt utgöras av 250 000
kronor och ska användas inom två år.
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Folke Bernadottes Minnesfond
Ansökan 15 september
Beslut
november
kontakt www.folkebernadottesminnesfond.se
Stiftelsen har till ändamål att stödja ungdomar och organisationer i strävanden till
internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdomar möjlighet
att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.
Letterstedtska föreningen
Ansökan 15 september
Beslut
november
Kontakt www.letterstedtska.org
Stiftelsen befordrar gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins,
vetenskapen och konstens områden. Man kan söka stöd för t.ex. anordnande av
nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare, tryckning, översättning
eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse, vetenskapliga
jämförande studier och ansökningar som rör aktiviteter i anslutning till
jubileumsårer 1814. Man kan erhålla mellan 10 000 och 50 000 SEK.
Sparbanksstiftelsen, Skåne
Ansökan 30 september
Beslut
december
Kontakt www.sparbanksstiftelsenskane.se
Stiftelsen främjar näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, idrott eller
kultur. Projektet skall vara samhällsnyttigt och utvecklande samt uppfylla högt
ställda etiska krav. Projekt med ett positivt värde för regionen prioriteras.
Sparbankstiftelsen, Öresund
Ansökan 30 september
Beslut
november
Kontakt www.sparbanksstiftelsenoresund.se
Stöd kan lämnas till projekt för att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur,
forskning, idrott eller kultur. Projektet skall vara samhällsnyttigt och utvecklande
samt uppfylla högt ställda etiska krav. Projekt med ett positivt värde för regionen
prioritera.
Stiftelsen för bistånd åt röresehindrade i Skåne
Ansökan 30 september
Kontakt www.stiftbistandskane.se
Stiftelsen har av tradition lämnat bidrag till föreningar i avsikt att därmed stödja
enskilda rörelsehindrade såsom medlemmar i dessa organisationer. Ett antal
ansökningar från enskilda personer och ett konstaterat växande behov av stöd till
denna grupp medför att bidragen till organisationer är begränsade.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan september
Kulturfonder
Kulturrådet, litteraturprojekt i utlandet
Ansökan 5 september
Kontakt www.kulturradet.se
Svenska och utländska organisationer och förlag kan ansöka om projektbidrag för
litteraturevenemang och internationella utbyten som främjar internationell spridning
av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet.
Kulturrådet, Turnébidrag
Ansökan 7 september
Beslut
oktober
Kontakt www.kulturradet.se
Turnébidrag kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i
Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver
sin verksamhet yrkesmässigt.
Kulturrådet, Fri scenkonst
Ansökan 7 september
Beslut
2 månader
Kontakt www.kulturradet.se
Kulturrådet fördelar årligen bidrag till yrkesverksamma aktörer inom den fria
sektorn, både till löpande verksamhet och till projekt. Teater och dans har tidigare
varit uppdelat i olika bidragsformer men är nu samlat inom det bredare begreppet
scenkonst. Det inkluderar sceniska uttryck som exempelvis cirkus performance.
Stödet omfattar både produktion, presentation och främjande, och verksamheter som
integrerar dessa delar.
Kulturrådet, utvecklingsbidrag till Regional kulturverksamhet
Ansökan 12 september
Kontakt www.kulturradet.se
Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Med
nationell betydelse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver den
regionala betydelsen av projektet. Det kan till exempel vara projekt som är
metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella infrastrukturen
inom kulturområdet. Projekt som avser utveckling inom ramen för ordinarie uppdrag
prioriteras inte.
Kulturrådet, projektbidrag bild- och formkonst
Ansökan 14 september
Kontakt www.kulturradet.se
Projektbidrag kan sökas för nationella eller internationella projekt som t.ex.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
utställningar, workshops, seminarier och EU-projekt. Stödet kan sökas för
produktion, presentation och främjande. Projektet kan vara påbörjat men ännu inte
avsluta. Bidrag kan sökas för projekt som påbörjas under aktuellt kalenderår.
Region Skånes utvecklingsbidrag inom kulturområdet
Ansökan 15 september
kontakt
www.skane.se/kultur
Professionella aktörer inom kultursektorn som vill testa nya idéer eller metoder,
engagera nya målgrupper eller samverkan med nya parter – det är några
utgångspunkter för kulturnämndens utvecklingsbidrag.
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Ansökan 15 september
Beslut
december
Kontakt www.kungahuset.se
Fonden ger bidrag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Bidrag
inom området kulturminnesvården ges endast till kostnader för bevarande eller
upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller föremål.
Kulturrådet, Samverkan med komponister
Ansökan 19 september
Kontakt www.kulturradet.se
Kan sökas för: beställning av nya verk och elektroakustiska media för planerade
framföranden; tidsbestämda anställningar av komponister inom utvecklingsprojekt;
hela eller delar av arvodet inklusive kostnader som är förenade med komponistens
arbete.
Kulturkontakt Nord, Kultur och konstprogram
Ansökan 20 september
Kontakt www.kulturkontaktnord.org
Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden, i alla
projektfaser. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner
och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar
kompetens inom konst- och kulturfältet.
Kulturrådet, Kreativa platser – En del av äga rum
Ansökan 26 september
Kontakt www.kulturradet.se
Kulturrådets bidrag kreativa platser vänder sig till projekt om i landet som ska
genomföra kulturverksamheter i bostadsområden. Projektet ska drivas genom lokal
samverkan med de boende som projektledare, kulturutövare och publik.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
Kulturkontakt Nord, Nätverksstöd
Ansökan 28 september
Kontakt www.kulturkontaktnord.org
Stöd till nätverk syftar till att ge kulturaktörer möjlighet att utveckla partnerskap och
lära sig av varandra. Nätverket ska utvidga kontakter, skapa former för att utbyta
erfarenheter och föra vidare kunskap. Det ska kunna bidra till att skapa
synergieffekter på tillexempel den konstnärliga, organisatoriska eller kommunikativa
nivån.
Boverket, Bidrag till icke-statliga kulturlokaler
Ansökan 30 september
Kontakt www.boverket.se
Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier
och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon
annan än staten. Bidrag kan ges med höst 30 procent av kostnaden för nybyggnad
och med högst 50 procent för övriga projekt.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan september
Idrottsfonder
Tryggs 60-årsfond
Ansökan 1 september
Kontakt www.rf.se
Bidrag ges till RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet. Stipendierna är avsedda
att användas till att förbättra ungdomsarbetet genom t ex utbildning. Inköp av
utrustning etc. Bidrag ges även till ungdomsledare under 20 år. Ungdomsledarna ska
använda sitt stipendium till vidareutbildning. Stipendiesumman är på mellan 10001 500 kr.
Ernst Killanders stipendium
Ansökan 15 september
Kontakt http://gv90.se/
Stiftelsen konung Gustaf V:s 90-års fond utdelar varje år Ernst Killanders stipendium
till den som är ett föredöme för ungdomen, en eldsjäl för ideellt engagemang, och
som har erfarenhet på flera nivåer inom sin organisation.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan oktober
Allmänna fonder
Särskilda fonden, Jacob Wallenbergs stiftelse
Ansökan 1 oktober
Kontakt www.wallenberg.com
Stiftelsen främjar näringsliv och välgörande, konstnärliga eller därmed jämförliga
kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.
Brottsofferfonden
Ansökan 1 oktober kl. 12:00
Beslut
december
Kontakt www.brottsoffermyndigheten.se/projektmedel-och-forskning
Medel kan beviljas till olika typer av projekt – från enklare informationssatsningar
till omfattande forskningsprojekt. Målsättningen är att förbättra situationen för
brottsoffer genom ökad kunskap och förståelse. Årligen fördelas ca 30-35 miljoner kr
ur Brottsofferfonden.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Ansökan 1 oktober
Beslut
februari
Kontakt www.larshiertasminne.se
Stiftelsen tar emot bidragsansökningar från allmännyttig förening, eller organisation,
som verkar för sociala ändamål. För närvarande utdelas cirka 5 miljoner kronor
årligen till dessa ändamål, vanligen fördelade på bidrag mellan 5000 och 50 000
kronor.
Mucf, Utbildning och nätverksbyggande
Ansökan 1 oktober
Beslut
2 månader
kontakt www.mucf.se
Projekten ska höja kunskapen om och förbättra ungas situation genom
erfarenhetsutbyte mellan ungdomsorganisationer och de som arbetar med unga.
Projekten ska vara internationella samarbeten.
Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas Minnesfond
Ansökan 2 oktober
Kontakt www.gafonden.com
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan
sammanslutning för barn och ungdomar. Projektet kan sträcka sig över mer än ett år.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
Nordiska kulturfonden
Ansökan 2 oktober
Kontakt www.nordiskkulturfond.org
Fonden främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna samt de
självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Det gäller kulturellt
samarbete såväl inom som utanför norden. Fonden är verksam inom ett brett konstoch kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer.
Bidrag kan beviljas tillexempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar och
festivaler. Man kan maximalt få 75-80 % av kostnaderna.
Mucf, Ungdomsbyte
Ansökan 4 oktober kl. 12:00
Kontakt www.mucf.se
Bidrag till ungdomsbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa.
Utbytet ska ha ett tema och vara relevanta för ungas vardag, det kan tillexempel
handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Erasmus + ung och aktiv är
EU:s program för ungdomsarbete.
Stiftelser idéer för livet
Ansökan 11 oktober
Beslut
december
kontakt www.ideerforlivet.se
Stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina
egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Stiftelsen ger tillexempel stöd till
material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning. Finansierar inte
fasta periodiska kostnader.
Kulturrådet, läsfrämjande insatser
Ansökan 12 oktober
Beslut
2 månader
kontakt www.kulturradet.se
Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser syftar till att läsförmågan förbättras, att
fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur att kunskapen om
läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar
jämför idag.
Linnéa och Josef Carlsson Stiftelse
Ansökan 15 oktober
Kontakt www.carlssonsstiftelse.se
Stiftelsen ger bland annat bidrag till stiftelser och ideella föreningar med verksamhet
för CP-barn/ungdomar (under 25 år) med neurologiska funktionshinder.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
Björkstén-sparrings stiftelse
Ansökan 27 oktober
Beslut
4-6 månader
Kontakt www.bjorkstensparring.com
Stödjer projekt som stärker mänskliga rättigheter och kamp mot antisemitism och
rasism i Sverige och andra länder. Projekt där stiftelsens stöd har en avgörande roll
har företräde. Bedömning sker efter projektidens relevans för stiftelsens ändamål,
sökandes kompetens och tids- och kostnadsplanen.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan oktober
Kulturfonder
Nordiska kulturfonden
Ansökan 2 oktober
Beslut
15 november
kontakt www.nordiskkulturfond.org
Fonden främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna; Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige, samt de självstyrande områdena Färöarna,
Grönland och Åland. Det gäller kulturellt samarbete både inom och utanför Norden.
Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten
omfattar både professionella och amatörer. Bidrag kan beviljas till konferenser,
konserter, turnéer, utställningar och festivaler. Man kan ansöka om högst 500 000
danska kronor.
Kulturrådet, Turnébidrag till fria musikgrupper
Ansökan 5 oktober
Kontakt www.kulturradet.se
Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i
Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver
sin verksamhet yrkesmässigt.
Kulturkontakt Nord, Nordbruk stödprogram
Ansökan 9 oktober
Kontakt www.kulturkontaktnord.org
Aktiviteter där barn och unga själv deltar och har möjlighet att påverka planering,
genomförande och utvärdering av projekt.
Kulturrådet, Läs och litteraturfrämjande insatser
Ansökan 12 oktober
Kontakt www.kulturradet.se
Bidrag kan sökas av juridiska personer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller
litterära evenemang riktade till allmänheten. Tillexempel kommuner, bibliotek,
bokhandel, ideella föreningar och andra sammanslutningar med
organisationsnummer och verksamhet i Sverige. Sökande kan ej vara enskild person.
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Landskrona stad
Länsstyrelsen, Bidrag till kulturmiljövård
Ansökan 15 oktober
Kontakt www.lansstyrelsen.se/skane
Bidrag för att verka för att länets kulturmiljö bevaras, används och utvecklas på ett
långsiktigt och hållbart sätt som en del i samhället. Bidrag till byggnadsvård lämnas
för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av bebyggelse som är av
riksintresse för kulturmiljövården. Bidrag till byggnadsvård kan även omfatta
kulturmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sammanhang
eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
Kulturrådet, Projektbidrag till musikarrangörer
Ansökan 17 oktober
Beslut
2 månader
Kontakt www.kulturradet.se
Bidrag kan sökas av arrangörer inom musikområdet som bedriver verksamhet av
professionell art. Bidrag kan sökas för konsertserier, festivaler, samt samarbeten
mellan fria arrangörer som avser turnéer. För att beviljas bidrag ska projekten ha
medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finansieringen inte överstiger 30
procent. Bidrag ges till kostnader för professionella musikgruppers medverkan och
för kostnader som rör deras resor, uppehälle och logi.
Kulturkontakt Nord, Mobilitetsstöd
Ansökan 23 oktober
Kontakt www.kulturkontaktnord.org
Mobilitetsstödet erbjuder konstnärer och kulturutövare möjlighet att resa och skapa
nya kontakter i regionen, uttnyttja varandras resurser och kompetenser, presentera
konstnärliga och kulturella produktioner, främja intresse för nordisk och baltisk
konst och att ta del av impulser från regionens konst- och kulturfält.
Kulturrådet, Projektstöd till nationella minoriteters kulturverksamhet
Ansökan 24 oktober
Kontakt
www.kulturradet.se
Stöd kan sökas för nationella minoriteters kulturverksamhet som syftar till att stärka,
utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets eller övriga
nationella minoriteters kultur. Stödet kan sökas av föreningar, organisationer,
institutioner eller andra med organisationsnummer.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan oktober
Idrottsfonder
Tryggs 60-års fond, RF-föreningar med bra ungdomsverksamhet
Ansökan 1 oktober
Kontakt www.svenskidrott.se
Stipendierna är avsedda att användas till att förbättra ungdomsarbetet, t ex genom
utbildning, inköp av utrustning etc.
Tryggs 60-års fond, Ungdomsledare
Ansökan 1 oktober
Kontakt www.svenskidrotten.se
Ungdomsledarna ska använda sitt stipendium till vidareutbildning som kan förbättra
ungdomsarbetet.
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Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad

Ansökan november
Allmänna fonder
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Ansökan 1 november
Kontakt www.margaretas-minnesfond.org
Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och
institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.
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Landskrona stad

Ansökan november
Kulturfonder
Kulturrådet, litteraturprojekt i utlandet
Ansökan 9 november
Kontakt www.kulturradet.se
Svenska och utländska organisationer och förlag kan ansöka om projektbidrag för
litteraturevenemang och internationella utbyten som främjar internationell spridning
av svensk litteratur och svensk dramatik av hög kvalitet.
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Landskrona stad

Ansökan december
Allmänna fonder
Länsstyrelsen, LONA
Ansökan 1 december
Kontakt www.lansstyrelsen.se/skane
Lokala naturvårdssatsningen ger möjlighet för kommuner och föreningar att
genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Projekt och
åtgärder kan vara av olika slag, exempelvis satsningar på friluftsliv, biologisk
mångfald och skydd av tätortsnära natur. Projekt kan drivas av kommunen,
föreningar och/eller enskilda personer men kommunen är alltid den som formellt
står för ansökan gentemot Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg ska följa med i
ansökan.
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Landskrona stad

Ansökan december
Idrottsfonder
Prins Bertil/Prinsessan Lilians idrottsstiftelse
Ansökan 1 december
Kontakt www.rf.se
Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och
instruktörer för deras vidareutbildning. Stipendiesumman är 5 000 - 20 000
kr/stipendium.
Riksidrottens vänner
Ansökan 31 december
Kontakt www.riksidrottensvanner.se
Föreningen RV (Riksidrottens Vänner) som bildades 1916 och har till ändamål att
”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare”
(stadgarnas § 1), delar varje år ut stipendier från de fonder föreningen administrerar
och förvaltar.
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