KRITERIER
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND
FRITIDSAKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER KRONISK SJUKDOM
Kronprinsessan Victorias fond stödjer fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning
eller kronisk sjukdom, med hemvist i Sverige. Bidrag kan beviljas till föreningens merkostnader,
främst för de medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras. Aktiviteten ska ha
minst fem deltagare och förutom från Radiohjälpen finansieras med en deltagaravgift eller bidrag
från en annan fond eller från den sökande föreningen.
•
•
•
•
•

Sista ansökningsdatum är 1/10, se www.radiohjalpen.se för beslutsdatum.
Aktiviteten ska vara inplanerad med datum i ansökan.
Ansökningar till aktiviteter som har påbörjats eller redan har skett då beslut fattas tas inte
emot.
Maximalt fyra ansökningar per år kan göras, en per blankett.
Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

VEM KAN ANSÖKA?
Ideella medlemsföreningar med huvudsyfte att stödja barn och unga med funktionsnedsättning eller
kronisk sjukdom kan ansöka om bidrag från fonden. Även ideella medlemsföreningar och föreningar
med motsvarande icke vinstdriven organisationsform som arrangerar fritidsaktiviteter för barn och
unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och som har en samverkan med en
funktionsnedsättningsförening är välkomna med ansökningar.
Föreningar som ansöker om bidrag ska ha funnits i minst två år och inneha ett organisationsnummer
och ett plusgiro/bankgiro. Den som ansöker för första gången ska till ansökan bifoga stadgar, senaste
årsredovisning och en förteckning över styrelsens medlemmar.

BIDRAG KAN SÖKAS TILL
•
•
•
•

Rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare.
Merkostnader som belastar föreningen, t ex buss med lift (ej buss i största allmänhet),
föreläsningar, sjuksköterskor med specialistkompetens, specialpedagoger, anpassade eller
allergisanerade lokaler (ej lokaler i största allmänhet).
Om bidrag söks till arvode/lön för medhjälpare ska detta särskilt motiveras.
Bidrag kan sökas till hjälpmedel och till enklare anpassning som behövs vid fritidsverksamhet.
I ansökan beskrivs varför hjälpmedlet/anpassningen behövs. En offert ska bifogas om
kostnaden överstiger 5 000 kr. Om ansökan beviljas ska hjälpmedlet köpas in och ägas av
föreningen. Bidrag kan inte sökas till byggnation. Tillgänglighetsanpassningar ska finansieras
av stat, kommun, landsting m.fl. om så föreskrivs enligt lag.
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•

Aktiviteter med en åldersblandad grupp, dvs både barn och vuxna deltagare: Bidrag kan
sökas från Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden för medhjälpare till
respektive åldersgrupp. En ansökan per fond måste göras och det måste tydligt framgå i
ansökningarna att det gäller samma aktivitet.

Huvudprincipen är att bidrag enbart kan beviljas till merkostnader som inte enligt lag bekostas av
stat, kommun, landsting m.fl.

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.

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
•
•
•
•

Beviljade bidrag under 30 000 kr rekvireras i samband med att redovisningen skickas in.
Beviljade bidrag på 30 000 kr eller mer kan rekvireras innan aktiviteten startar.
Bidrag som inte rekvirerats senast tre månader efter aktivitetens genomförande återgår till
fonden utan påminnelse.
Radiohjälpens blankett för rekvirering ska användas och finns på webbplatsen
www.radiohjalpen.se

REDOVISNING AV BEVILJADE BIDRAG
•
•
•
•

Redovisning av bidrag under 30 000 kr ska innehålla en ekonomisk redovisning och
medhjälparnas namn och adresser. Kopior av kvitton/fakturor behöver inte bifogas men
Radiohjälpen kommer att göra stickprovskontroller.
Redovisning av bidrag på 30 000 kr eller mer ska innehålla en ekonomisk redovisning, kopior
av kvitton/fakturor samt alla medhjälpares namn och adresser.
Beviljade belopp över 100 000 kr ska granskas av en kvalificerad revisor enligt avtal och
särskild revisionsinstruktion.
Radiohjälpens blanketter för redovisning ska användas och finns på webbplatsen
www.radiohjalpen.se
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