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Introduktion.
Vill ni arrangera en konferens för att inspirera eldsjälar? Eller vill ni undersöka möjligheten att starta 
nya företag på landsbygden i ert län? Vad ni än vill göra för att stödja lokal utveckling brukar det 
behövas pengar. Som tur är finns bidrag att söka för det mesta. Problemet är bara att det kan vara en 
djungel av byråkrati för att hitta de pengar som ligger och väntar på just ditt projekt. 

Det finns få sammanställningar av vilka finansieringsmöjligheter som finns, kanske just för att det 
ständigt förändras. Många olika myndigheter och organisationer har utlysningar och det gäller att hit-
ta rätt utlysning vid rätt tidpunkt. Här kommer en sammanställning av några av de institutioner som 
delar ut bidrag som kan vara aktuella för oss som jobbar för lokal utveckling – vad deras syfte är och 
länk till deras aktuella utlysningar. 

Första upplagan av denna sammanställning gjordes år 2016 och den är uppdaterad hösten 2018. 

Sammanställningen är inte en komplett karta över all offentlig finansiering, men en introduktion de 
största och viktigaste källorna till projektbidrag. Förhoppningsvis hittar ni en utlysning som passar 
den utvecklingsidé som just ni vill jobba med. 

Innan ni börjar söka projektmedel så rekommenderar vi att ni funderar över följande frågor: Vad 
vill vi egentligen uppnå? Behöver vi söka projektmedel för att uppnå vårt mål? Om ni tänker er ett 
mindre projekt, så som en inspirationsdag, kan det vara betydligt enklare att bara söka sponsring eller 
att använda sig av ”crowd sourcing”, det vill säga att olika medarrangörer bidrar gratis med de olika 
delar som behövs för att få ihop projektet. 

Tänk stort.
Om ni ändå bestämmer er för att söka projektmedel, och hittar en finansiär som verkar vilja stödja 
er idé, så vill vi istället uppmuntra er att tänka stort. Var inte för blygsam, utan stå för att ni är värda 
att få betalt för era arbetsinsatser (inom ramen för utlysningen givetvis). Kanske det går att baka in 
mer av det ni vill åstadkomma i projektet och brodera ut det med fler delar – ett extra studiebesök, 
en följdforskare och en dokumentärfilmare kanske kan knytas till projektet? Så får ni ut mer värde för 
besväret det trots allt innebär att ta på sig ansvaret för projektadministration, redovisning mot finan-
siären och annat extra arbete som uppkommer i samband med extern finansiering.    

Vill ni finansiera er utvecklingsidé med privata medel istället för projektbidrag? Läs vår Nya handboken 
i lokal finansiering, den finns att ladda ner i vår digitala bokhylla på vår hemsida www.helasverige.se  

Sammanställning.
EU-medel – landsbygdsutveckling, innovation, kultur, med mera.

EU ger stöd och bidrag till projekt inom många olika slags verksamheter. Några exempel är lands-
bygdsutveckling, innovation och forskning, kultur och folkhälsoprojekt. EU ger också bidrag till 
projekt som bygger på ett samarbete mellan deltagare i flera EU-länder. Projekten ska bidra till 
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utveckling i flera länder och ha en så kallad ”europeisk dimension”. Många av EU-stöden hanteras 
av myndigheter i medlemsländerna. Det innebär att svenska myndigheter kan informera om de EU-
stöd som finns inom de egna ämnesområdena. 

För att hitta i den byråkratiska djungeln kan ni kontakta Europa Direkt. Europa Direkt drivs som 
ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I 
dagsläget har unionen närmare 500 kontor utplacerade på olika platser i syfte att svara på frågor och 
sprida information om EU:s många politikområden. I Sverige finns 18 samlingspunkter dit med-
borgare, organisationer, skolor och företag kan vända sig med frågor, funderingar och även åsikter 
om det arbete som gjorts eller pågår. 

Hitta ert närmaste kontor här: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/
sweden_en 

För projekt som bara ska bedrivas i Sverige utan samarbete med andra länder finns det specifi-
ka EU-stöd att söka. Det är framför allt stöd via EU:s regionalfond, EU:s socialfond och EU:s 
jordbruksfond för landsbygdsutveckling. För information om EU-fonder i Sverige hänvisar vi till 
följande sida:

http://eufonder.se/

EU-kommissionen kan stöda projekt eller organisationer som arbetar för EU:s intressen eller som 
bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Bidragen söks genom att projektför-
slag lämnas in när en ansökningsomgång utlysts. På följande webbsida finner ni information om 
vilka typer av EU-stöd som finns att söka:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_sv.htm

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_sv.htm

Jordbruksverket – Landsbygdsprogrammet.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla lands-
bygden. Programmet är en del i att nå målen i EU:s tillväxtstrategi. Miljö, hållbar utveckling och 
innovation är prioriterat. Programmet är nu, ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot 
målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet ”Smart och hållbar 
tillväxt för alla”.  Läs mera om stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2020 på följande länk:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/
landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4cfb.
html

Landsbygdsnätverket/Leader 
Landsbygdsnätverket har som uppgift att verka som smörjmedel för landsbygdsprogrammet, havs- 
och fiskeriprogrammet och lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Därför har de samlat 
information om de olika stöd som ingår i dessa program och vart ni som stödsökare ska att få veta 
mer om de olika stöden eller vända er med er ansökan.

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden 
och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utveck-
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lingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande 
programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån 
lokala initiativ och förutsättningar. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar 
utvecklingen. En godkänd utvecklingsstrategi innebär också att området får en budget för utveck-
lingsprojekt. 

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som har idéer som bidrar till utveckling av 
ett område kan söka stöd från Leaderområdet för att genomföra projekt. Själva ordet Leader är en 
förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. 
Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

http://www.landsbygdsnatverket.se/sokastod.4.2e7051841506a4adf406ed1.html

Erasmus – internationella utbyten.
På hemsidan utbyten.se finner ni alla internationella utbytesmöjligheter som Universitets- och Hög-
skolerådet ansvarar för. Via länken nedan kommer ni till ett programurvalsverktyg som hjälper er att 
hitta möjliga program för er organisation. Om ni inte får något resultat finns inget program finns att 
söka utifrån de kriterier ni markerat. 

https://www.utbyten.se/program/hitta-ratt-program/ 

För mer information om Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och sport, se webbplats: 

http://www.mucf.se/erasmus-plus

Tillväxtverket – näringslivs- och regional utveckling.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt 
samt genomföra strukturfondsprogram. Tillväxtverket annonserar aktuella utlysningar på sin hemsida 
och ofta handlar det om frågor som regering tillfälligt valt att prioritera. Det kan handla om lokala 
servicelösningar eller en satsning på sociala företag. Se aktuella utlysningar på Tillväxtverkets hemsi-
da, eller prenumerera på deras nyhetsbrev med aktuella utlysningar: 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html

Mer information om regionala medel, med vägledning, information och resultat för Tillväxtverkets 
strukturfondsprogram (bland annat medel för bredbandsutbyggnad) finns på en separat hemsida:

http://eu.tillvaxtverket.se/  

Nordiska ministerrådet – nordiskt samarbete.
Nordiska ministerrådet har ett stor antal utlysningar kopplade till nordiskt samarbete inom en rad 
olika fokusområden så som bland annat turism, miljö, kultur, ekonomi och unga. Aktuella utlysningar 
hittar ni här: 

https://www.norden.org/sv/sok-stod 
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MUCF – projekt för att stärka civilsamhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap 
om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger även bidrag till fören-
ingsliv, kommuner och internationellt samarbete. http://www.mucf.se/bidrag 

För byarörelsen är kanske deras projektbidrag och organisationsbidrag mest intressanta. 

Ni kan exempelvis söka medel för att driva lokala resurscenter: http://www.mucf.se/lokala-re-
surscenter

Ni kan stödja ungas organisering och inflytande på lokal nivå: http://www.mucf.se/ungas-orga-
nisering  

De har även ett bidrag för antidiskrimineringsverksamheter: http://www.mucf.se/antidiskrimi-
nerings-verksamhet

Arvsfonden – för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
Ideella föreningar som ska driva nyskapande projektverksamhet kan beviljas pengar ur Arvsfonden. 
Föreningen måste ha funnit i minst ett år och kunna uppvisa stadgar och verksamhetsberättelse. 
Arvsfonden har tre målgrupper: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

I handläggningen tittar Arvsfonden särskilt på tre saker:

Nyskapande: det ska vara verksamhet som skiljer sig från föreningens ordinarie verksamhet.

Brukardelaktighet: det ska vara målgruppen själva som planerar och genomför projektet. 

Långsiktighet: vilken plan har er förening för att verksamheten ska kunna leva vidare även efter 
att pengarna från Arvsfonden har tagit slut?

Det tar mellan fem och sju månader att handlägga en ansökan. Inga särskilda ansökningstider finns 
under året. Gå in på hemsidan www.arvsfonden.se för mer information. Det går också bra att ringa 
på telefonlinjen ”Testa din idé” som har telefontid tisdagar och torsdagar mellan kl 9.00 och 11.00, 
telefonnummer 08-700 09 40.

Naturvårdsverket – för miljöarbete.
Naturvårdsverket har ett bidrag som riktar sig till ideella miljöorganisationers arbete att bidra till 
miljömålen. Se mer på Naturvårdsverkets webbplats: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ideella-miljoorganisationer/

Naturvårdsverket är också kontaktmyndighet för EU-programmet LIFE för klimat-, natur- och 
miljöprojekt där ideella organisationer kan söka (ansökan görs till EU kommissionen). Se mer på 
webbplatsen: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljopro-
gram-LIFE/ 

Några aktuella bidrag att söka är LONA (Lokala naturvårdssatsningar) och bidraget LOVA (Lokala 
vattenvårdsprojekt) som organisationer kan söka.  LONA och LOVA söks hos respektive länssty-
relse, så man kan också titta på länsstyrelsens hemsida.



Sidan 6

hela sverige ska leva
www.helasverige.se
info@helasverige.se
Tfn 010-789 13 50

LONA: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssats-
ningen/

LOVA: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/
havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html

Vinnova – innovation och hållbar tillväxt.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbätt-
ra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. En ansökan om 
bidrag från Vinnova måste gå igenom en av deras utlysningar eller ansökningsomgångar. Ibland har 
de utlysningar inom området social innovation, vilket kan vara särskilt intressant för oss som jobbar 
inom ideell sektor. På deras webbplats finns utförlig information om pågående och kommande utlys-
ningar. Kontaktpersoner finns angivna vid varje utlysning:  

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/  


