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INSAMLING FÖR ATT MOTVERKA PSYKISK 
OHÄLSA – KRITERIER 

ANSÖKAN NATIONELL VERKSAMHET 
 

I samband med insamlingen vid Idrottsgalan tar Radiohjälpen emot ansökningar till projekt där idrott används 
för att motverka psykisk ohälsa. Målgruppen för stöd utgörs av personer som oavsett ålder riskerar att drabbas 
av, eller redan lider av, psykisk ohälsa och där det är möjligt att använda idrotten som en positiv förändringskraft. 

 

ANSÖKAN 2022  
• Ansökningsperioden stänger 1 mars 2022. Beslut förutses meddelas i maj 2022. 
• Ansökan skickas in på Radiohjälpens webbaserade ansökningsformulär som återfinns via länk på 

webbplatsen www.radiohjalpen.se  
• Då psykisk ohälsa utgör en funktionsnedsättning kan ideella föreningar i Sverige, med huvudsyfte att 

stödja personer (oavsett ålder) med denna funktionsnedsättning, ansöka om bidrag. Även ideella 
medlemsföreningar och föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform som arrangerar 
idrottsrelaterade aktiviteter för målgruppen och som har en samverkan med funktionshinderrörelsen är 
välkomna med ansökningar. Endast föreningar med verksamhet som präglas av det demokratiska 
statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet 
och värdighet kommer beaktas för stöd. Detta grundläggande krav åläggs sökande föreningar. 
Radiohjälpens opartiskhet och trovärdighet och demokratiska grundvärderingar får inte med fog 
ifrågasättas. 

• Föreningar som ansöker om bidrag ska ha sin hemvist i Sverige och ha funnits i minst två år och inneha 
ett organisationsnummer och ett plusgiro/bankgiro.  

• Projektet ska vara coronasäkrat/anpassat och följa Folkhälsomydighetens rekommendationer och 
förklara hur verksamheten genomförs om pandemin fortgår. 

• Referens från tidigare givar-organisation ska inkluderas. 
• Den som söker för första gången hos Radiohjälpen ska till ansökan bifoga stadgar, senaste 

årsredovisning och ett signerat intyg där firmatecknare framgår. 
• Ansökt belopp uppgår till maximalt 20 procent av föreningens omsättning det senaste året. 
• Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 

 

GENERELLA RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN  
• Inför ansökan fylls i ber Radiohjälpen sökande att läsa igenom Instruktion till ansökan.  
• Ansökan ska tydligt motivera hur projektet motverkar psykisk ohälsa genom idrott samt hur det 

förebyggande arbetet använder idrott som verktyg. Dokumentation om tidigare arbete kring idrott och 
psykisk ohälsa ska bifogas ansökan. 

• Radiohjälpen ser positivt på de projekt som verkar över längre tid. Den maximala projektperioden kan 
dock som längst vara i 18 månader. Maximalt ett projekt per förening kommer att beaktas av 
Radiohjälpen. 

• Radiohjälpens stöd kan aldrig beviljas för kostnader som åligger stat, kommuner och regioners ansvar. 
• Organisationen ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med projektansökan.  

http://www.radiohjalpen.se/
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• Ett minimibelopp för ansökan kommer att specificeras när insamlingens resultat kungörs (prel undre 
gräns 500,000 kronor). 

Därmed prioriterar Radiohjälpen: 

- Projekt där sökande har ytterligare finansiering, exempelvis genom egna medel eller från annan finansiär. 
- Ansökningar där verksamheten pågått eller pågår, och där det finns en plan på fortsatt arbete bortom 

Radiohjälpens eventuella finansiering.  
- Sökande föreningar med vilka Radiohjälpen har tidigare erfarenhet av (gott) samarbete. 

 
 
BIDRAG KAN SÖKAS TILL 

• Rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare. Om bidrag söks till arvode/lön för medhjälpare ska detta 
särskilt motiveras. 

• Merkostnader som belastar föreningen, t ex föreläsarkostnader, sjuksköterskor eller ledare med 
specialistkompetens, anpassade lokaler (ej lokaler i största allmänhet). 

• Viss idrottsutrustning. Om idrottsutrustning köps in behöver dock detta motiveras. Utrustning ska alltid 
ägas av föreningen. 

• Projektbudget för ansökan får inkludera ett administrativt bidrag om maximalt sju (7) procent där 
revisionskostnad ingår. 

• Övriga kostnader kan vara befogade men ska specificeras och motiveras i ansökan. 
• Bidrag beviljas generellt utifrån utgångspunkten att idrott är en fritidsaktivitet, inte professionell träning 

som till exempel på landslagsnivå.  
 
Huvudprincipen är att bidrag enbart kan beviljas till merkostnader som inte enligt lag bekostas av stat, kommun, 
regioner. 
 
En instruktion till ansökningsformuläret kommer att finnas på webbplatsen. 

 
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 stödperson eller en person med specialistkunskaper. En anhörig kan 
fungera som medhjälpare förutsatt att hen inte redan uppbär ersättning från stat, kommun eller region 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.  

 

BIDRAG KAN INTE SÖKAS TILL 
• Deltagarnas egna kostnader.  
• Utlandsresor. 
• Ytterligare medhjälpare för den/de som har med sig personlig assistent, inte heller till kostnader för medföljande 
assistent beviljad enligt LSS. 
• Inventarier eller verksamheten som sådan. 
 

 

REKVIRERING AV BEVILJADE BIDRAG 
• Efter att avtal signerats elektroniskt kan det beviljade bidraget rekvireras. 
• Bidrag som inte rekvirerats senast tre månader efter aktivitetens genomförande återgår till fonden utan 
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påminnelse. 
• Radiohjälpens blankett för rekvirering ska användas och finns på webbplatsen www.radiohjalpen.se och sänds till 
nationellt.radiohjalpen@svt.se.  
 

REDOVISNING AV BEVILJADE BIDRAG 
• Beviljade belopp ska granskas av en kvalificerad revisor enligt avtal och särskild revisionsinstruktion. 
• Radiohjälpens blankett för redovisning ska användas och finns på webbplatsen www.radiohjalpen.se och sänds 
till nationellt.radiohjalpen@svt.se 
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