
INSTRUKTION FÖR ANSÖKAN TILL RADIOHJÄLPEN 
GÄLLANDE CORONARESPONS I SVERIGE 

Med anledning av rådande spridning av coronaviruset SARS-CoV-2 och efterföljande 
sjukdom COVID-19 i Sverige har Radiohjälpen startat en insamling för att möjliggöra 
aktiviteter och projekt i Sverige. Ansökningar handläggs löpande och inför ansökan ber 
Radiohjälpen er att läsa igenom detta dokument. Beviljande av medel är avhängigt 
insamlingsresultat. Vid stort antal ansökningar krävs prioriteringar vilket bland annat 
bedöms utifrån ansökan och bedömning av aktiviteternas akuta karaktär. 
Ansökningar från riksförbund och andra centrala organisationer prioriteras framför 
ansökningar från lokalavdelningar. 

Vänligen observera att ansökan ej får understiga 50 000 SEK om inte annat 
överenskommits med Radiohjälpen innan ansökan översänds. 

Kriterier: → Sökande är en icke vinstdrivande förening,
→ Föreningen arbetar i Sverige med och för riskgrupper och människor i social

utsatthet som riskerar att drabbas extra svårt av coronaviruset (tex äldre,
kronisk sjuka eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar),

→ Föreningar som ansöker om bidrag ska ha funnits i minst två år och inneha ett
organisationsnummer och ett plusgiro/bankgiro,

→ Till ansökan bifogas budget, stadgar, senaste årsredovisning, en förteckning över
styrelsens medlemmar samt förteckning på behöriga firmatecknare.

Bidrag kan bland annat sökas för: 

→ sociala stödinsatser som syftar bland annat till att bistå främst riskgrupper med
hygienartiklar, matleverans eller likvärdigt stöd,

→ online-aktiviteter eller likvärdigt som syftar till att bryta isoleringen för främst
personer som tillhör riskgrupp,

→ särskilda stödinsatser mot psykisk ohälsa och särskilt för barn som riskerar att
utsättas eller utsätts för psykiskt eller fysiskt våld i hemmet.

Att tänka på: 

→ Om bidrag söks till arvode/lön för anställda ska detta särskilt motiveras,
→ Om stöd sökes för åldersblandad grupp, dvs både barn/unga och vuxna

deltagare måste ansökan ange fördelning per åldersgrupp,
→ Stöd ges inte till aktiviteter som fråntar stat, kommuner och regioner dess

särskilda samhällsansvar.



 

 

 

Villkor för användandet: 

→ För projekt över 100 000 SEK får projektbudgeten för ansökan inkludera ett 
administrativt bidrag om maximalt 7 %. Detta administrativa bidrag skall 
beräknas på det totala beloppet för projektets budget, 

 
→ Beviljade bidrag kan rekvireras innan aktiviteten startar, 

 
→ Bidrag får endast användas till ändamål som angivits i ansökan och som beviljats 

av Radiohjälpen, 
 

→ Redovisning av bidrag ska innehålla en ekonomisk redovisning inkluderande 
kopior av kvitton/fakturor, 

 
→ Vid beviljade belopp över 250 000 kr ska redovisningen granskas av en 

kvalificerad revisor enligt avtal och särskild revisionsinstruktion. 
 

→ Revisionskostnaden skall utgöra en egen budgetlinje i projektets budget och 
behöver ej inkluderas i det administrativa bidraget. Dock får revisionskostnaden 
inte överstiga 10 000 SEK, 

 
→ Föreningens förtroendevalda revisor är skyldig att granska korrektheten i den 

ekonomiska redovisningen. 
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