
ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL IDEELLA 
ORGANISATIONER INOM KULTURMILJÖOMRÅDET ÅR 2018

Sänds till: 
Riksantikvarieämbetet 
Kulturmiljöavdelningen 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
registrator@raa.se 

En fullständig ansökan ska inkomma i underskrivet original 
och även skickas per  e-post till Riksantikvarieämbetet senast 
26 januari 2018. Alla sökande organisationer ska fylla i 
samtliga uppgifter i blanketten med undantag för punkt 4 
som endast gäller etableringsbidrag. Ofullständiga 
ansökningar, samt ansökningar som inkommer efter den 
26 januari 2018 kommer inte att beaktas.

Riksantikvarieämbetets bidrag får lämnas till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som 
uppfyller 3 § och 4 § enligt förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. 
Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Läs mer om förordningen samt förtydligande 
av begrepp och grundläggande villkor på: http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/bidrag-anslag/bidrag-till-
ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/ 

Organisationen söker organisationsbidrag             etableringsbidrag    

(Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.) 

Organisationen Organisationens namn 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Plusgiro/Bankgiro Bankkonto, ange även clearingnummer 

Organisationsnummer 

E-postadress Webbplats 

Uppgiftslämnare 
Uppgiftslämnarens namn 

Funktion i organisationen 

Telefon och mobiltelefon E-postadress 

Sökt bidrag 
Sökt belopp förverksamhetsår 
2018

Innevarande år 2017 (sökt 
och beviljat)  

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/bidrag-anslag/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/bidrag-anslag/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/


1. Uppgifter om organisationen (Besvaras av alla sökande organisationer)

1.1 Organisationen är demokratiskt uppbyggd, och har enskilda medlemmar eller är en 
 sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar:  

Ja Nej   

1.2 Organisationen är en stiftelse Ja Nej   

1.3 Organisationen bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer: 

Ja Nej 

1.4 Beskriv hur organisationen bedriver en verksamhet av nationellt intresse och har en 
riksomfattande organisation: (Med lokalt eller regionalt förankrad verksamhet). 

Eller 

Om organisationen inte är riksomfattande: Beskriv hur organisationen bedriver en verksamhet av 
nationellt intresse dvs. en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte 
endast lokalt: (Som exempel kan det vara verksamhet som bedrivs av organisationer som inte 
nödvändigtvis är riksomfattande men har en speciell kompetens/kunskap med nära anknytning till 
syftet/ändamålet för bidraget).  



1.5 Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, 

är inte i likvidation eller försatt i konkurs:                                      Ja   Nej  

1.6  År när organisationen bildades: 

(En organisation ska ha bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag. Detta gäller inte för 
organisationer som söker etableringsbidrag) 

2. Verksamheten innevarande år 2017

2.1 Beskriv kortfattat genomförd verksamhet innevarande 
år: (Besvaras endast av de organisationer som beviljats bidrag 2017) 



3. Planerad verksamhet 2018 (Besvaras av alla sökande organisationer)
Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till
människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

3.1 Beskriv kortfattat hur er organisation avser att bidra till att främja en mångfald av kulturmiljöer 
som bevaras, används och utvecklas: 

3.2 Beskriv kortfattat hur er organisation under 2018 kommer att arbeta med frågor som bidrar till 
att integrera funktionsförutsättnings-, jämställdhets-, mångfalds-, och barnperspektiv i 
organisationens aktiviteter: 



4. Organisation som söker etableringsbidrag
(Besvaras endast av organisation som söker etableringsbidrag. För etableringsbidrag krävs inte att organisationen
uppfyller villkoret att organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag).

4.1 Beskriv kortfattat vilken målgrupp ni har för er verksamhet idag: 

4.2 Beskriv kortfattat vilket/vilka mål ni vill uppnå med hjälp av ett eventuellt etableringsbidrag: 

4.3 Beskriv kortfattat hur ni kommer att arbeta för att nå målen för er verksamhet: 



5. Medlemmar (Besvaras av alla sökande organisationer)

5.1 Antal betalande medlemmar i organisationen innevarande år: 

Enskilda                Organisationer Totalt 

5.2    Medlemsavgifter: 

5.3    Eventuella kommentarer avseende medlemsavgifter, -antal, -rekrytering och dylikt: 

6. Ekonomi (Besvaras av alla sökande organisationer)

6.1 Budget innevarande och nästkommande år: 
Innevarande år 2017 Planerat för 2018 

Intäkter 
Bidrag enligt denna ansökan från 
Riksantikvarieämbetet  
Övriga bidrag 
Riksantikvarieämbetet 
Bidrag från andra (varje 
bidragsgivare anges på separat rad) 

Intäkter av medlemsavgifter 
Övriga intäkter 
Summa intäkter 

Kostnader 
Kostnader styrelse- och årsmöten 
Lokalkostnader 
Lönekostnader 
Resekostnader 
Administrationskostnader 
Marknadsföring/kommunikation 
Övrigt 
Summa kostnader 

6.2 Har organisationens ekonomi granskats av en revisor som är: 

Godkänd  Auktoriserad  Varken eller 



6.3  Eventuell kommentar om ekonomin för organisationen: 

7. Försäkran
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga. Ansökan ska 
försäkras av den eller de som har rätt att teckna organisationens firma: 

…………..    ……………………………….           ……………………… 
Datum    Namnunderskrift  Namnförtydligande 

8. Bilagor

Till fullständig ansökan ska bifogas: (Gäller alla sökande 
organisationer) 
• Stadgar
• Utdrag ur styrelseprotokoll med beslut om 

firmateckningsrätt
• Verksamhetsplan
• Verksamhetsberättelse/årsredovisning 

Stadgar antagna år ________bifogas  

Styrelseprotokoll från år _________med beslut om firmateckningsrätt 

bifogas Verksamhetsberättelse/årsredovisning från år______ bifogas 

Verksamhetsplan gällande år________bifogas 
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