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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
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2021-05-18

Frågor och svar
Vad är viktigt att tänka på kring aktiviteter?
-

-

Verksamheten/aktiviteterna som söks för ska bidra till att främja, stärka och/eller
bibehålla den valda målgruppens hälsa. Detta omfattar fysisk såväl som psykisk
hälsa. Utgångspunkten för insatserna ska vara målgruppens behov samt bygga
på en metod som är beprövad eller evidensbaserad.
Den sökta ersättningen ska stå i rimlig proportion till planerade aktiviteter och
omfattningen av verksamheten.

Var kommer de två prioriterade inriktningarna ifrån?
-

Folkhälsa främjas genom en kombination av hälsofrämjande och
förebyggande insatser, som riktas både till hela befolkningen såväl som till
specifika grupper till exempel inom hälso- och sjukvård. För att nå resultat i
folkhälsoarbete krävs insatser från flertalet sektorer i samhället – offentlig
sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Hälso- och sjukvårdsnämndens
bidrag till organisationer är kopplat till de politiskt uppsatta målen, i detta fall
jämlik och förbättrad folkhälsa och att minska hälsoskillnader inom Stockholms
län.

Ansökande organisation ska säkerställa bidrag och/eller intäkter från annat håll:
-

Ett grundläggande krav är att organisationen även säkerställer finansiering från
andra bidragsgivare utöver Region Stockholm och/eller stadigvarande intäkter
från annat håll till exempel medlemsavgifter, aktiviteter, hyror, andra
bidragsgivare etc.
Bedömning av organisationens finansiella förmåga för verksamheten (inte
enskilda aktiviteter) görs i varje enskilt fall efter ansökningstidens slut.
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Vad menas med verksamhetsbidrag?
-

Verksamhetsbidrag kan definieras som ett riktat bidrag till en viss eller till flera
angivna verksamheter som föreningen bedriver och kan ha flera olika slags
syften och mål beroende på ändamål.

När betalas bidraget ut?
-

Vid bidrag till och med 200,000 kr betalas medlen ut i slutet av februari månad
det aktuella bidragsåret. Över 200,000 kr sker utbetalningen i två omgångar, i
slutet av februari samt i slutet av augusti månad.

När ska eventuella kompletteringar vara inkomna till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen?
-

Om kompletteringar till ansökan behövs har den sökande 2 veckor på sig att
inkomma med efterfrågade dokument. Därefter avslås ansökan om
kompletteringar ej har inkommit.

Årscykel bidragsprocessen:

•December/Januari:
Beslut om beviljade
bidrag meddelas.
•Beslut
om och fördelning
av bidrag sker efter
att Regionens budget
är beslutad för
nästkommande år

•Handläggning av
inkomna ansökningar.
•Vid eventuella
kompletteringar har
sökande 2 veckor på
sig att inkomma med
efterfrågade
dokument

OktoberDecember

JanuariMars

JuliSeptember

April-Juni

•Januari: Reviderad
verksamhetsplan
återrapporteras, svar
senast 31 mars
•Februari: Första
utbetalningen av
beviljade medel.
•Mars:Uppföljningsenkät för föregående
års bidrag

• April-maj
Ansökningsperioden
är öppen i 8 veckor.

