KRITERIER
TVÅÅRIGA SAMARBETSAVTAL KRONPRINSESSAN
VICTORIAS FOND
Checklista inför ansökan om tvåårigt avtal med Radiohjälpen
Tack för visat intresse att ingå avtal med Radiohjälpen.
Innan ni skickar in en ansökan vill vi att ni kontrollerar att ni kan svara ja på nedanstående
punkter. Om ni inte kan svara ja uppfyller ni inte kraven för att ingå ett avtal.
•

•
•
•
•
•

Vi är en ideell medlemsförening med huvudsyfte att stödja barn och unga med
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Alternativt: Vi är en ideell
medlemsförening, eller innehar motsvarande icke vinstdriven organisationsform,
som är förankrad i eller samverkar med den svenska funktionshinderrörelsen.
Vi har funnits i minst fem år.
Vi har ett organisationsnummer och ett plus- eller bankgirokonto.
Vi har administrativ kapacitet; kompetens inom bokföring/bokslut, utbetalningar
och redovisning till finansiärer.
Vi har ytterligare finansiering och/eller bidrar med egna resurser.
Vi har en extern oberoende kvalificerad revisor knuten till oss.

Kostnader som kan finansieras
-

Radiohjälpen kan finansiera kostnader enligt befintliga kriterier för Kronprinsessan
Victorias fond. Främst avses kostnader som resa, kost, logi för medhjälpare men även
bidrag till viss utbildning för medhjälpare kan godkännas. Huvudprincipen är att bidrag
enbart kan beviljas till merkostnader som inte enligt lag bekostas av stat, kommun,
landsting m.fl.
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-

-

Bidrag kan sökas till hjälpmedel och till enklare anpassning. I ansökan beskrivs varför
hjälpmedlet/anpassningen behövs. En offert ska bifogas om kostnaden överstiger
5 000 kr.
Till administration/revision kan maximalt sju procent sökas från respektive års totalt
ansökta belopp.

Vad är en medhjälpare?
En medhjälpare är en extra resurs som behövs för att alla ska kunna delta eller för att
aktiviteten ska kunna genomföras. En medhjälpare kan t ex vara en teckenspråkstolk, en
aktivitetsledare, en stödperson eller en person med specialistkunskaper. En anhörig kan
fungera som medhjälpare förutsatt att hen inte redan uppbär ersättning från stat, kommun
eller landsting för detta. Huvudfokus för en medhjälpare ska vara att en eller flera deltagare får
det stöd de behöver för att kunna delta i aktiviteten. En medhjälpare är inte en deltagare bland
andra utan har en tydlig uppgift.

Kriterier
-

-

-

-

Huvudsyfte ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk
sjukdom att delta i fritidsaktiviteter.
Ansökan ska redogöra för vilka typer av aktiviteter som ska genomföras och syftet
med dessa. Radiohjälpen ser gärna en variation av aktiviteter och att nya former*
prövas gärna i samverkan med nya/andra aktörer.
Ansökan ska vidare beskriva på vilket sätt deltagare till aktiviteterna identifieras och
eventuellt väljs ut**. Radiohjälpen ser gärna att nya deltagare nås för att så många
barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom får möjlighet till
fritidsaktiviteter.
Ansökan ska specificera hur många barn och unga föreningen beräknas nå under
avtalsperioden.
Då Radiohjälpen aldrig kan stå för hela projektkostnaden uppmuntrar vi sökande att ha
ytterligare finansiering. Antingen i form av medfinansiärer och/eller egna resurser.
Beloppet som kan sökas per år uppgår till mellan 100 000 kr och 250 000 kr,
eventuellt kan enskild prövning göras för andra belopp.
Ansökt belopp får inte uppgå till mer än 20 procent av föreningens omsättning det
senaste året.
Rekvirering av bidrag för år två kan göras först när en delrapport för år ett har lämnats
in och godkänts av Radiohjälpen. Delrapporten ska kontrolleras och signeras av
föreningens förtroendevalda revisor.
Överblivna medel för år ett kan efter godkännande från Radiohjälpen föras över till år
två. En slutrapport reviderad av extern revisor lämnas in efter år två.
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*Radiohjälpen ser gärna en blandning av integrerade och målgruppsanpassade aktiviteter.
Aktiviteterna kan gälla idrott, kultur, upplevelser m.m.
**Radiohjälpen välkomnar aktiviteter där nyanlända barn/ungdomar med
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom deltar.
Villkor för användande av tvååriga bidrag
1. Rekvisition:
• Beviljat bidrag för år ett kan rekvireras innan perioden startar och när avtal mellan
parterna har tecknats. Radiohjälpens blankett för rekvirering av tvåårigt bidrag ska
användas. Bidrag för år två kan rekvireras efter att delrapport för år ett har skickats
in och godkänts av Radiohjälpen.
2. Bidrag får endast användas till de aktiviteter som angivits i ansökan och som
beviljats av Radiohjälpen. Förändringar i aktiviteter och budget ska i förväg
godkännas av Radiohjälpen.
3. Om föreningen märker att delrapport/slutrapport inte hinner göras i tid ska
Radiohjälpen kontaktas med önskemål om ett senare datum. Ett senarelagt datum
ska godkännas av Radiohjälpen.
4. Delrapport/slutrapport:
• Delrapport av år ett ska innehålla en narrativ och finansiell rapportering samt
medhjälparnas namn och adress, granskad och godkänd av föreningens
förtroendevalda revisor.
• Slutrapporten ska innehålla en narrativ och en finansiell rapport. Av slutrapporten
ska framgå den totala kostnaden för hela perioden (år ett och två) samt hur bidraget
från Radiohjälpen har använts. Slutrapporten ska granskas av en extern oberoende
kvalificerad revisor enligt avtal och särskild revisionsinstruktion. Radiohjälpens
blanketter för del-/slutrapport ska användas.
• Slutrapport ska vara Radiohjälpen tillhanda senast tre månader efter avtalstidens
slut.
5. Återbetalning:
Bidrag för år ett som inte har förbrukats ska återbetalas till Radiohjälpens pg 90
1950-6 märkt med ansökningsnummer om inte annat överenskommits i samband
med delrapportering.
Bidrag som inte förbrukats av totalt beviljat belopp för de båda åren ska återbetalas i
samband med slutrapportering till Radiohjälpen.
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