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HÄR NEDAN ÄR TEXTERNA UNDER OMGÖRANDE  länkar uppdateras och inaktuellt tas
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Allmänna och statliga stöd
Delregionalt, regionalt, nationellt
Medlems och riksorganisationer
Internationellt
Stiftelser och fonder
Studieförbund
Kommunalt

Allmänna och statliga stöd
De här stöden är oftast till för dig som har ett projekt som innefattar flera samarbeten och
kanske har med flera ställen i Sverige i ditt projekt. Men kolla vad som gäller för just din idé och
vad som krävs för att du ska ha rätt att söka pengar.
ALLMÄNNA ARVSFONDEN (
Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen)
www.arvsfonden.nu
arvsfonden@social.ministry.se
084051000
Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, unga och
personer med funktionsskillnader. Stöd kan sökas av föreningar och andra som bedriver ideell
verksamhet. Offentliga huvudmän, t.ex kommuner kan beviljas stöd om de driver ett nära
samarbetsprojekt med en ideell organisation.
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF)
www.mucf.se
info@mucf.se
08556 219 00
Stöd kan sökas av ungdomsorganisationer eller nybildade ungdomsgrupper i samarbete med
en ideell förening eller offentliga huvudman. Även olika former av paraplyorganisationer och
nätverk kan söka stöd. Ansökan kan göras löpande under året. Se hemsidan vilka särskilda
satsningar MUCF gör.

KULTURRÅDET
www.kulturradet.se
kulturradet@kulturradet.se
08519 264 00
För information om olika stöd, se webbplats
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
http://www.folkhalsomyndigheten.se/omfolkhalsomyndigheten/statsbidrag/
info@folkhalsomyndigheten.se
010205 20 00
Folkhälsomyndigheten statsbidrag till idéburna organisationer, landsting, kommuner och
myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda
beslut eller förordning. Stöd ges till verksamheter/projekt som är nyskapande och inte ingår i
ordinarie verksamhet.
FORUM SYD
www.forumsyd.org
Forum Syd beviljar bidrag till svenska organisationer inom civilsamhället som tillsammans med
lokala civilsamhällsorganisationer vill genomföra förstudier, mindre projekt eller
utvecklingsprojekt ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Utvecklingssamarbetet ska leda till att
marginaliserade människor som lever i fattigdom stärks i sitt demokratiska inflytande och få
ökad tillgång till sina rättigheter. Resultat ska visa på förändringar mot ett rättvist, jämställt och
miljömässigt hållbart samhälle.

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET, BRÅ (
ÄR DET HÄR AKTUELLT?)
www.bra.se
info@bra.se
08401 87 00
Har regeringens uppdrag att förmedla de medel som ska anslås till lokala brottsförebyggande
arbete/projekt.
Boverket
045535 30 00
registraturen@boverket.se
www.boverket.se
Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till ickestatliga kulturlokaler. Observera att projektet
inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om och nybyggnad,

standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och
konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.
Konstnärsnämnden
0850 65 50 00
info@konstnarsnamnden.se
www.konstnarsnamnden.se
Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till enskilda konstnärer.

Kulturbryggan
infokulturbryggan@culture.ministry.se
www.kulturbryggan.se
Kulturbryggan har ett årligt anslag på 25 miljoner för förnyelse och utveckling inom
kulturområdet. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 20112013 pröva
nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och
experimentella i sin natur. Under den aktuella perioden ska kommittén även dela ut medel till
nyskapande kulturprojekt.

Riksantikvarieämbetet
0851 91 80 00
riksant@raa.se
www.raa.se
Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården
av kulturarvet i landet.

Statens musikverk
registrator@musikverk.se
www.statensmusikverk.se
Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller
organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell
och/eller internationell prägel.
Svenska Filminstitutet
registrator@sfi.se
www.sfi.se
Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja
spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film och kulturhistoriskt
intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.
Sveriges Författarfond

08440 45 50
svff@svff.se
www.svff.se
Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till
författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare,
översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Delregionalt, r
egionalt och nationellt
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS KULTURNÄMND
Regionens Hus, 451 26 Uddevalla
www.vgregion.se/kultur
Regionen har pengar att fördela till olika regionala föreningsverksamheter såsom
kulturprojekt och föreningsstöd.
Ekonomiska stöd:
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Kultur/Utvecklings
medeltillkultur/
Stipendier och kulturpris:
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Kultur/Stodtillkult
urutovare/

LOKALT LEDD UTVECKLING (LLU) och LÄNSSTYRELSERNA
LLU:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutvecklinggenoml
eader/lokaltleddutveckling20142020.4.37e9ac46144f41921cd13e12.html
Länsstyrelserna: 
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx
Under arbete, stöd kan sökas hösten 2015. I LLU samlas representanter för ideell, offentlig och
privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Arbetet bygger på en
gemensam strategi för bygdens utveckling och lokala förutsättningar och lokala initiativ tas
tillvara. Kontakta respektive område för mer information.
KOMMUNEN
Lokala föreningar kan söka stöd av olika slag hos kommunen. Kolla under fliken
“kommunalt” så hittar du det som gäller för din kommun.

Västsvenska Kulturfonden
www.kulturfonden.se

1992 tog Västsvenska Industri & Handelskammaren, i samarbete med regionen och
några kommuner, initiativet till Västsvenska Kulturfonden. Ett rikt kulturliv är en
viktig puzzelbit när det gäller att skapa förutsättningar för personers och företags
fortsatta utveckling. Fondens ambition att i enlighet med stadgarna fortsätta att
kompetensutveckla och därigenom stimulera västsvensk kultur.

MEDLEMS och RIKSORGANISATIONER
Kontaktnätet
www.kontaktnatet.se
anders.sellin@kontaktnatet.se
Kontaktnätet  riksorganisation för ideella kulturföreningar har medlemsföreningar
spridda över hela landet.
MOKS
Musik & Kulturföreningarnas samarbetsorganisation

www.moks.se
info@moks.se
MoKS är en riksorganisation som bäst tillvaratar föreningarnas intressen och behov.
MoKS bildades 1990 är har på kort tid blivit den dominerande organisationen i
södra Sverige och växer snabbt i övriga Sverige. Fler och fler föreningar inser
behovet av en stark riksorganisation.
Röda Korsets Ungdomsförbund
www.rkuf.se
info@rkuf.se
SVEROK
www.sverok.se
info@sverok.se
Sverok, Sveriges roll och konfliktspelsförbund, är en organisation för
spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel,
datorspel, airsoft och paintball är de huvudsakliga verksamheterna.
Vi Unga
www.viunga.se
info@viunga.se

Förbundet Vi Unga är en barn och ungdomsorganisation som tror på barn och
ungdomars egen förmåga att ta initiativ till verksamhet, planera den och genomföra
den.
paintball är de huvudsakliga verksamheterna.

Internationellt
EUROPA DIREKT
http://ec.europa.eu/sweden/services/contactpoints/index_sv.htm
SJUHÄRAD
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/kulturochbibliotek/europadirektsjuharad.4.5ab8c64
c13a45922f911126.html
UNGDOMSSTYRELSEN
www.ungdomsstyrelsen.se
info@ungdomsstyrelsen.se
Ungdomsprogrammet Ung och Aktiv i Europa
Ung och Aktiv i Europa ger verktyg för dig som
vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. I Ung
och Aktiv i Europa ingår följande delprogram: Ung i Europa (indelad i Ungdomsutbyte,
Ungdomsinitiativ och Demokratiprojekt), Europeisk volontärtjänst, Ung i världen, Utbildning och
nätverksbyggande samt Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för
ungdomspolitiken.

SIDA
www.sida.se
sida@sida.se
08698 50 00
Fördelar stöd till organisationer och folkrörelser som bedriver utvecklingssamarbete i syd och
öst. SIDAgör även särskilda ungdomssatsningar via till exempel LSU (Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer)
INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET
www.programkontoret.se
registrator@programkontoret.se
08453 72 00
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under
Utbildnings och kulturdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och
enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella
samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands.
Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

SVENSKA INSTITUTET
08453 78 00
si@si.se
www.si.se
Svenska institutet ger stöd till kultur och samhällsprojekt inom internationellt
utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och
ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena
jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.
Kulturkontakt Nord
info@kknord.org
www.kknord.org
Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete riktade mot professionella konst
och kulturaktörer. Även stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska
förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet
administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk.
Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets
kultur och konstprogram.
Nordiska kulturfonden
www.nordiskkulturfond.org
Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.
Nordiska bilaterala fonder i Sverige
nordiskafonder.se
Portalen nordiskafonder.se samlar de fyra bilaterala nordiska fonderna i Sverige som bland
annat främjar kultursamverkan: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenskdanska
kulturfonden, Svensknorska samarbetsfonden och Svenskisländska samarbetsfonden.
Fonderna delar ut bidrag och stipendier till projekt som omfattar två nordiska länder.

FORUM SYD
www.forumsyd.org
forum.syd@forumsyd.org
08 – 506 370 99
Förmedlar stöd genom Ungdomsfonden med syfte att ge ungdomar ökande möjligheter att
aktivt engagera sig i internationellt utvecklingsarbete. Stödet riktar sig till organisationer och
föreningar.

MY TELLUS
www.mytellus.com
ACTION SQUARE
http://www.actionsquare.org/
BLOGG, PLATTFORM OCH ARENA FÖR DIG SOM VILL GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING.
NORDISKA MINISTERRÅDET
www.norden.org
&
www.valhalla.norden.org
&

www.nordiskkulturfond.org
nmr@norden.org & valhalla@norden.org & kulturfonden@norden.org
0045  339 602 00
Har flera fonder och kommittéer som ger stöd till nordiska samarbetsprojekt med ungdomar.
Stöd kan bland annat sökas till projekt med inriktning på film och TV, litteratur, musik, teater och
dans.
FÖRENINGEN NORDEN
www.norden.se
www.fnuf.se
foreningen@norden.se
08506 113 00
Föreningen Norden
har hand om och förmedlar olika kulturfonder, t ex;
SvenskDanska kulturfonden
SvenskNorska samarbetsfonden
Kulturfonden för Sverige och Finland
SvenskIsländska samarbetsfonden

Stiftelser & Fonder
Det finns massor av mer och mindre riktade fonder och stiftelser som det går att söka pengar
från, här har vi listat några utvalda + en gemensam stiftelsedatabas där du själv kan söka efter
möjliga potter.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx
FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND
www.folkebernadottesminnesfond.se
08662 25 05

HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE
www.haxsonj.se
08650 94 17
KONUNG GUSTAV V:S 90ÅRSFOND
www.gv90.a.se
OLOF PALMES MINNESFOND
www.palmefonden.se
palmefonden@palmecenter.se
08  677 57 90
STIFTELSE KARIN OCH ERNST AUGUST BÅNGS MINNE
Bergsgatan 20. 112 23 Stockholm
08651 43 40
STIFTELSE KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND
Kungliga slottet, 111 30 Stockholm
www.margaretasminnesfond.org
STIFTELSEN PRINS GUSTAV ADOLF OCH PRINSESSAN SIBYLLAS
MINNESFOND
HM Konungens Hovmarskalkämbete, Expeditionen Kungliga Slottet, 111 30
Stockholm
08763 72 28
SPARBANKSTIFTELSERNA
http://www.sparbanksstiftelsenforsta.se/pages/otherfoundations.asp
STENBECKS STIFTELSE
www.hsstiftelse.se

Studieförbund
Studieförbund kan bland annat ge stöd till utbildningar, studiecirklar, kulturverksamhet och
lokaler. För att få reda på vilket utbud som finns av studiecirklar med mera på din hemort vänder
du dig till respektive lokalavdelning och/eller distrikt. Här är dock enbart rikskontakten listad.
ABF
www.abf.se
info@abf.se
FOLKUNIVERSITETET

www.folkuniversitetet.se
info@folkuniversitetet.se
STUDIEFRÄMJANDET
www.sfr.se
sfr@sfr.se
MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se
info@medborgraskolan.se
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
www.sv.se
info@sv.se
NBV
(Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)
www.nbv.se
info@nbv.se
SISU
(Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund)
www.sisuidrottsutbildarna.se
sisu@sisuidrottsutbildarna.se
BILDA
www.bilda.nu
info@bilda.nu
SENSUS
www.sensus.se
info@sensus.se

IBN RUSHD
www.ibnrushd.se
suad.darir@ibnrushd.se
KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET
www.kulturens.se
kundservice@kulturens.se

Kommunalt
Alla kommuner har någon form av bidrag till föreningar, konst och kulturorganisationer,
enskilda personer eller arrangemang. Glöm inte heller bort studieförbunden  olika förbund är
olika aktiva i olika kommuner, kontakta oss så hjälper vi gärna till!
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Ale
Ungdomspeng:
Tvärballa bankomaten
http://ale.se/invanare/invanare/upplevagora/ungikommunen/tvarballabankomatensokpen
gar.html
Föreningsbidrag:
http://ale.se/invanare/invanare/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidrag.html
Övriga kommunala bidrag:
Kulturstipendium
http://ale.se/invanare/invanare/upplevagora/kultur/kulturstipendium.html

Alingsås
Ungdomspeng: 
Kronan på verket (gå in på föreningsfliken/bidrag)
Föreningsbidrag:
http://www.alingsas.se/foreningsbidrag

Övriga kommunala bidrag:
Projektbidrag:
http://www.alingsas.se/upplevagora/foreningslivetialingsas/bidrag/bidragfrankulturochfritid/
projektbidrag
Anläggningsbidrag:
http://www.alingsas.se/upplevagora/foreningslivetialingsas/bidrag/bidragfrankulturochfritid/
anlaggningsbidrag
Bidrag till verksamhet:
http://www.alingsas.se/upplevagora/foreningslivetialingsas/bidrag/bidragfrankulturochfritid/
verksamhetsbidrag

Bengtfors
Föreningsbidrag:
Samtliga bidrag finns samlade här:
http://www.bengtsfors.se/kulturnaturochfritid/foreningsliv/sokbidrag.4.daa8a9e146233ce3b5555.
html
Övriga kommunala bidrag:
Kulturpris:
http://www.bengtsfors.se/kulturnaturochfritid/kulturpris.4.8a59afd13b4bc590e5328.html

Bollebyggd
Ungdomspeng:
möjlighet att söka pengar från ungdomsrådet:
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/fritidochturism/ungdomsgarden/ungdomsradet.106.37c98
77913108f0b1e38000127.html
Föreningsbidrag:
Samtliga föreningsstöd finns samlade här, se blanketterna till höger på
sidan:
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/fritidochturism/foreningsstod.4.2b0bcb231186590bcd280
009764.html
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium:
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/kulturochbibliotek/kulturstipendium.4.2b0bcb231186590b
cd280008344.html

Borås
Ungdomspeng:
En snabb slant

Föreningsbidrag: 
Fonder och föreningsbidrag:
http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen
/fonderochforeningsbidrag.4.203b1d126bce03a2d800026399.html
Årsbidrag för kulturföreningar.

Föreningsenehten:
http://www.boras.se/forvaltningar/fritidsochfolkhalsoforvaltningen/fritidsochfolkhalsoforvaltningen
/foreningsenheten.4.7243a9a4125d5ad4db180009527.html
Övriga kommunala bidrag: 

DalsEd
Ungdomspeng:
Kontakta ungdomens hus:
http://www.dalsed.se/levabo/fritidkultur/ungdomenshus20mtw/vadar20mtw/
Föreningsbidrag:
administrationsbidrag , aktivitetsstöd. Blanketter hittas här:
http://www.dalsed.se/blanketteretjanster/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium: http://www.dalsed.se/levabo/stipendierfonder/

Essunga
Ungdomspeng: 
EssUnga snabb: http://www.essunga.se/EssUngaSnabb.aspx
Föreningsbidrag: 
Samlad info här: http://www.essunga.se/foreningar.aspx
Övriga kommunala bidrag:
Kultur och idrottsstipendier:
http://www.essunga.se/kultur/Kulturidrottsstipendier.aspx

Falköping
Ungdomspeng:
Ungdomspotten

Föreningsbidrag:
Ansökan Föreningsbidrag

och 
Riktlinjer för föreningsbidrag

Övriga kommunala bidrag:
Stipendier och pris:
http://www.falkoping.se/kommunpolitik/stipendier.4.78ac4090129c31088378000896.html

Färgelanda
Ungdomspeng: 
Föreningsbidrag: 
Bestämmelser och info här:
http://www.fargelanda.se/media/147529/bidragsregler_20150101.pdf
Övriga kommunala bidrag: S
amtliga blanketter för olika stöd hittar du här:
http://www.fargelanda.se/blanketter/
. Kultur och fritidspris:
http://www.fargelanda.se/kulturochfritid/kultur/kulturochfritidspris/

Grästorp
Ungdomspeng:
Kontakta ICU: http://www.grastorp.se/ungaicu.aspx
Föreningsbidrag: 
Info här:
http://www.grastorp.se/FritidForeningar/Foreningar/Foreningsbidrag.aspx
Övriga kommunala bidrag: 

Gullspång
Ungdomspeng: 

Föreningsbidrag: 
Arrangörsstöd:
http://www.gullspang.se/Gullspang/StartsidaGullspang/Toppmeny/KulturFritid/Foreningaroch
studieforbund/Arrangorsstod.html
. Föreningsstöd:
http://www.gullspang.se/Gullspang/StartsidaGullspang/Toppmeny/KulturFritid/Foreningaroch
studieforbund/Foreningsbidrag.html
Övriga kommunala bidrag: 

Göteborg
Ungdomspeng: 
En snabb slant
Föreningsbidrag: 
Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: P
ronto Stöd till interkulturella projekt Ateljéstöd Projektstöd
Verksamhetsstöd

Götene
Ungdomspeng: 
Föreningsbidrag: 
samlad info här:
http://www.gotene.se/upplevaochgora/foreningar/foreningsinformation/foreningsbidrag.458.html

Herrljunga
Ungdomspeng: 
Snabba slanten
Föreningsbidrag:
samlad info och blanketter här:
http://herrljunga.se/invanare/fritid/foreningsliv/foreningsbidrag.4.1485f3ba13cdba8a7283d3.html

Hjo
Ungdomspeng:
Kontakta HjoTiBorg:
http://www.hjo.se/Startsida/Upplevaochgora/FritidsgardenStationen/UngdomsgruppenHjoT
iBorg/
Föreningsbidrag: 
Info om f
öreningsbidrag
.
Övriga kommunala bidrag: k
ultur och fritidspris:
http://www.hjo.se/Startsida/Upplevaochgora/KulturIdrottspris2012/

Härryda
Ungdomspeng:
Kontakta Fritid Ungdom:
http://www.harryda.se/upplevaochgora/ungikommunen/kontakt/fritidungdom.4.dbf2da21419f2d1
e6b2322.html
Föreningsbidrag: 
Olika typer av föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag:
Kulturbidrag och stipendier:
http://www.harryda.se/upplevaochgora/kultur/stodbidragstipendier.4.124fd5f4139f22e498f80007
388.html

Karlsborg
Ungdomspeng:
Kontakta HjoTiBorg:
http://www.karlsborg.se/sv/Start/Upplevagora1/FritidsgardenKabyssen1/Fritidsgard/Ungdoms
gruppen/
Föreningsbidrag: 
Bidrag till kulturföreningar:
http://www.karlsborg.se/sv/Start/Upplevagora1/Foreningar/Bidragsreglerforforeningar/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium, kontakta kommunen för mer info.
http://www.karlsborg.se/sv/Start/Upplevagora1/Kultur/

Kungälv
Ungdomspeng: 
Knuffpengar
Föreningsbidrag: 
Föreningsbidrag
(bland annat arrangörsstöd, utvecklingbidrag och
stipendier) http://kungalv.se/Blanketterochpublikationer/Blanketter/Kulturochfritid/

Lerum
Ungdomspeng:
Kontakta kommunen för info:
http://www.lerum.se/Upplevaochgora/Ungikommunen/
Föreningsbidrag: 
Föreningsstöd:
http://www.lerum.se/Upplevaochgora/Foreningsfragor/Bidrag/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturpris och stipendium:
http://www.lerum.se/Upplevaochgora/Kultur/Kulturprisochstipendium1165/

Lidköping
Ungdomspeng: 
Kulturpeng:
https://lidkoping.se/upplevaochgora/bidragochstipendier/kulturpengforung/
Föreningsbidrag: 
Föreningsbidrag
(bland annat för att arrangera).
Övriga kommunala bidrag: K
ultur och fritidsstipendium:
https://lidkoping.se/upplevaochgora/bidragochstipendier/kulturochfritidsstipendium/

Lilla Edet
Ungdomspeng:

Föreningsbidrag:
Bidrag, stöd och stipendier:
http://www.lillaedet.se/upplevagora/foreningar/bidragstodochstipendier.457.html
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium, kulturpris och ungdomspris
http://www.lillaedet.se/upplevagora/kulturochsevardheter/kulturstipendiumkulturprisochungdoms
pris.444.html

Lysekil
Ungdomspeng:

Föreningsbidrag: 
Föreningsbidrag
kan sökas, kontakta kommunen för information.
Övriga kommunala bidrag:

Mariestad
Ungdomspeng:
Snabba cash:
http://www.mariestad.se/Mariestad/StartsidaMariestad/Toppmeny/KulturFritid/Kultur/Snabba
Cash.html
Föreningsbidrag:
arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag med mera på denna sida:
http://www.mariestad.se/Mariestad/StartsidaMariestad/Toppmeny/KulturFritid/Foreningaroch
studieforbund/Foreningsbidrag.html
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium:
http://www.mariestad.se/Mariestad/StartsidaMariestad/Toppmeny/KulturFritid/Stipendier.html

Mark
Ungdomspeng: 
Snabba Pengar från Ung i Mark.
http://mark.se/sv/invanare/UngiMark/Dinaideer/Snabbapengar/
Föreningsbidrag: 
Samlad info här:
http://www.mark.se/sv/invanare/Kultur/Foreningsliv/Bidragochblanketterforforeningsbidrag/

Mellerud
Ungdomspeng: 
Snabb peng
http://www.mellerud.se/upplevaochgora/snabbpengforungdomar/

Föreningsbidrag: 
info här http://www.mellerud.se/upplevaochgora/foreningar/foreningsbidrag/
Övriga kommunala bidrag: T
ill kulturaktiviteter
http://www.mellerud.se/upplevaochgora/bidragtillkulturaktiviteter/

Munkedal
Föreningsbidrag: 
Aktivitetsstöd.
http://www.munkedal.se/download/18.23a44ef311329f04b9d800025248/Ans%C3%B6kan+om+
KOMMUNALT+AKTIVITETSST%C3%96D.pdf + länk till studieförbund:
http://munkedal.se/fritid/studieforbund.4.23a44ef311329f04b9d80004391.html
Övriga kommunala bidrag: K
ulturpris och kulturstipendium:
http://munkedal.se/kultur/kulturpris.4.23a44ef311329f04b9d80002626.html

Mölndal
Ungdomspeng: 
Show me the money:
http://molndal.se/medborgare/upplevaochgora/ungimolndal/ungdomsradshowmethemoney.4.16
eccd66132d06f5218800026332.html
Föreningsbidrag:
Bidrag och stöd:
http://molndal.se/medborgare/upplevaochgora/foreningar/bidragochstod.4.16eccd66132d06f521
880006466.html
Övriga kommunala bidrag: F
öreningsbidrag och stipendier:
http://molndal.se/medborgare/upplevaochgora/foreningar/bidragochstod/foreningsbidragochstip
endier.4.6e44645214a36b222416f8.html

Orust
Föreningsbidrag:
Föreningsstöd
http://www.orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/foreningarochforeningsliv/foreningsstod.4.32
c676ab13fc39bc3232d4d.html
Övriga kommunala bidrag: F
onder, stipendier och bidrag:
http://www.orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/fonderstipendierochbidrag.4.e4ab84913f99a
e0f5b204.html

Partille
Föreningsbidrag: 
Startbidrag och arrangemangsbidra
g + bidrag till föreningsverksamhet
http://www.partille.se/Invanarservice/KulturBibliotek/Foreningsliv/Bidragtillforeningsverksamh
et/
Övriga kommunala bidrag: P
riser och stipendier
http://www.partille.se/Invanarservice/KulturBibliotek/Priserochstipendier/

Skara
Föreningsbidrag: 
Bidrag och ansökningar
http://www.skara.se/segora/foreningsliv/bidragochansokningar.html
.
Övriga kommunala bidrag: k
ulturstipendium, ungdomsledarstipendium
http://www.skara.se/segora/kultur/stipendier.html

Skövde
Ungdomspeng: 
Splasch http://skövde.se/Kultur/Ung/Sokapengar/
Föreningsbidrag:
Föreningsbidrag http://skövde.se/Fritidnatur/Foreningar/Foreningsbidrag/
Övriga kommunala bidrag: B
idrag och stipendier http://skövde.se/Kultur/BidragStipendier/

Sotenäs
Föreningsbidrag:
Bidrag och projektstöd:
http://www.sotenas.se/invanare/fritidnatur/foreningar/foreningsservice/bidrag.106.445d3a42121
be165878800011500.html
. Kulturstöd
https://www.blanketthimlen.se/form/?DigitalFormID=5839&lang=sv
.
Övriga kommunala bidrag: K
ulturpris
http://www.sotenas.se/kommunen/forvaltningaravdelningar/utbildningsforvaltning/kulturfritid/pris
erutmarkelser/sotenaskulturpris.4.3493dc5b12370b6431b8000606.html

Stenungsund
Föreningsbidrag: 
Lokalt aktivitetsstöd:
http://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/foreningar/bidragochstod/lokaltaktivit
etsstod.4.28516d14131acbb255c8000619.html
Anläggningsstöd:
http://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/foreningar/bidragochstod/anlaggning
sstod.4.28516d14131acbb255c8000608.html
Övriga kommunala bidrag: B
idrag till kulturarrangemang:
http://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/foreningar/bidragochstod/bidragsans
okankultur.4.1b7c40d513ad420ca24392.html
Fonder och stiftelser:
http://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/foreningar/bidragochstod/fonderochst
iftelser.4.69127b7b1454934daa170b7.html

Strömstad
Föreningsbidrag:
Kultur och fritidsbidrag, flera olika:
http://www.stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.389fb
914148552742d44ffcd.html

Övriga kommunala bidrag:
Stiftelser
http://www.stromstad.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/stiftelsersomforvaltasavstromsta
dskommun.4.b5400fe1453b28b6b71c6c6.html
Kulturpris:
http://www.stromstad.se/upplevaochgora/kultur/kulturpris.4.3fed02301498a2c099843fb2.html

Svenljunga
Föreningsbidrag: 
Kommunens olika föreningsbidrag:
http://svenljunga.se/upplevaochgora/foreningar/bidragstodstipendier/foreningsbidrag.4.694f5133
136bf40fe58cd2.html
Övriga kommunala bidrag: S
tipendier:
http://svenljunga.se/upplevaochgora/foreningar/bidragstodstipendier/stipendier.4.694f5133136bf
40fe58c26.html

Tanum
Föreningsbidrag: 
Föreningsbidrag och stöd.
http://www.tanum.se/huvudmeny/upplevagora/foreningar/foreningsbidragochstod.4.7664b48138
98b7df9843fa8.html
Övriga kommunala bidrag: U
ngdomspris
http://www.tanum.se/huvudmeny/upplevagora/ungikommunen/ungdomspris.4.7664b4813898b7
df98442d1.html
Turistpris:
http://www.tanum.se/huvudmeny/upplevagora/turistpris2014.4.7664b4813898b7df98444e6.html
Se även:

Tibro
Ungdomspeng:
Kontakta HjoTiBorg:
http://www.hjo.se/Startsida/Upplevaochgora/FritidsgardenStationen/UngdomsgruppenHjoT
iBorg/
Föreningsbidrag:
Bidrag Kultur och fritid:
http://www.tibro.se/Kulturfritidochidrott/Forforeningar/Bidrag/
Övriga kommunala bidrag: Kultur och ledarstipendier:
http://www.tibro.se/Kulturfritidochidrott/Forforeningar/Kulturochledarstipendium/
Se även: 
Ung i Tibro: 
http://www.tibro.se/Kulturfritidochidrott/UngiTibro/
och
Föreningsinformation: http://www.tibro.se/Kulturfritidochidrott/Aktuellinformation/

Tidaholm
Föreningsbidrag:
Olika
föreningsbidrag, stiftelser, stöd

Se även: 
Godsmagasinet:
http://tidaholm.se/upplevagora/godsmagasinetungdomscafe.4.62d6c54d12eb462459480002714
.html

Tjörn
Föreningsbidrag: 
Föreningsstöd:
http://www.tjorn.se/kulturturismfritid/foreningarochlokaler/foreningsstod/kulturforeningar.4.723ffc
a713385a77b7580001876.html
Arrangemangs och projektstöd:
http://www.tjorn.se/kulturturismfritid/foreningarochlokaler/foreningsstod/kulturforeningar/arrange
mangsochprojektstod.4.6fb26a01148cfef776456fb.html
Verksamhetsbidrag

Övriga kommunala bidrag: U
tmärkelser och stipendier:
http://www.tjorn.se/kulturturismfritid/foreningarochlokaler/utmarkelserochstipendier.4.723ffca713
385a77b7580001710.html

Tranemo
Ungdomspeng:
PUFpengar
http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Fritidsgardarochungdomsverksamhet/PUFpengar/
Föreningsbidrag:
Kulturföreningsbidrag:
http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Kultur/Kulturforeningsbidrag/
Föreningsstöd och blanketter
http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Fritid/Foreningsstodochblanketter/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturarrangörsbidrag:
http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Kultur/Kulturarrangorsbidrag/
Kulturstipendium: http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Kultur/Kulturstipendium/
Se även: 
Ung i tranemo
http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Fritidsgardarochungdomsverksamhet/
.
Studieförbund: http://www.tranemo.se/Kulturfritidturism/Fritid/Studieforbund/

Trollhättan
Ungdomspeng: 
Ungdomspengen
Föreningsbidrag, stöd och stipendier:
http://www.trollhattan.se/startsida/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstip
endier/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstöd, bidrag och stipendier:
http://www.trollhattan.se/startsida/upplevaochgora/kultur/stodbidragochstipendier/

Töreboda
Föreningsbidrag:
http://www.toreboda.se/Toreboda/StartsidaToreboda/Toppmeny/KulturFritid/Foreningarochst
udieforbund/Foreningsbidrag.html
Övriga kommunala bidrag: K
ultur och fritidsstipendier:
http://www.toreboda.se/Toreboda/StartsidaToreboda/Toppmeny/KulturFritid/Stipendier.html

Se även: 
Vilja Crew:
ttp://
www.toreboda.se/Toreboda/StartsidaToreboda/Toppmeny/KulturFritid/Kultur/ViljaCrew.h
tml
Studieförbund:
http://www.toreboda.se/Toreboda/StartsidaToreboda/Toppmeny/KulturFritid/Foreningarochst
udieforbund/Studieforbund.html

Uddevalla
Ungdomspeng: 
Giraff kulturstöd
Föreningsbidrag: 
Alla föreningsbidrag
(bland annat kulturbidrag)
Övriga kommunala bidrag: K
ulturpris och stipendier:
http://www.uddevalla.se/kulturfritidnatur/kultur/kulturprisochstipendium.4.18fc9baff787eb9b9800
01345.html

Ulricehamn
Föreningsbidrag och arrangörsstöd:
https://www.ulricehamn.se/uppleva/foreningar/ansokanomforeningsbidragforkulturforeningar/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturpris och kulturstipendium:

https://www.ulricehamn.se/omkommunen/utmarkelserochstipendier/
Se även
: Ungdomens hus
https://www.ulricehamn.se/uppleva/ungiulricehamn/ungdomenshus/

och
https://www.facebook.com/pages/UngdomensHusiUlricehamn/121084517947402?ref=ts&fref
=ts

Vara
Ungdomspeng:
Vara Snabb:
http://vara.se/upplevagora/varasnabb.4.576a3e5c147f193f0e3175b.html
Föreningsbidrag:
Stöd till föreningslivet
http://vara.se/upplevagora/stodtillforeningslivet.4.6a52b2601150841af0880008421.html
Övriga kommunala bidrag: P
riser och stipendier:
http://vara.se/upplevagora/priserstipendier.4.4f87d93139591064cd727d.html

Vårgårda
Föreningsbidrag:
Olika typer av
föreningsbidrag


Vänersborg
Föreningsbidrag:
Stöd, bidrag och stipendier:
http://www.vanersborg.se/upplevagora/foreningar/stodbidragochstipendier.4.52821050136a06a
ef54245ce.html
Övriga kommunala bidrag: k
ulturpris och stipendium:
http://www.vanersborg.se/upplevagora/kultur/stodbidragstipendiumochkulturpris/kulturprisochsti
pendium.4.52821050136a06aef5432b18.html
Se även: 
Ung i Vänersborg
http://www.vanersborg.se/upplevagora/ungivanersborg.4.52821050136a06aef543c8a5.html

Åmål
Föreningsbidrag:
http://www.amal.se/kulturfritid/foreningar/bidrag/
Övriga kommunala bidrag: K
ulturstipendium: http://www.amal.se/kulturfritid/kulturstipendium/
Se även: 
Makerspace http://www.amal.se/kulturfritid/makerspace/

Öckerö
Ungdomspeng:
http://www.ockero.se/kulturturismochfritid/ungikommunen/ungdomspeng.4.62c6840e1442948f1
8d108.html
Föreningsbidrag:
http://www.ockero.se/kulturturismochfritid/foreningar/bidragstod.4.67d4fcf613888e0c509f18.html
Övriga kommunala bidrag: U
tmärkelser och pris:
http://www.ockero.se/kulturturismochfritid/kultur/priserochutmarkelser.4.67d4fcf613888e0c509e
88.html

