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Utlysning av bidrag för demokratistärkande
insatser inom folkbildningen 2020–2021
Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för att
möjliggöra en förlängning och utveckling av insatser som genomfördes
med stöd av projektmedel för att stärka folkbildningens demokratiarbete
år 2018.
Under år 2020–2021 pågår den nationella kraftsamlingen Demokratin
100 år för att främja demokratin i hela landet. Medlen innebär därmed
en förstärkning av folkbildningens förutsättningar att medverka aktivt i
kraftsamlingen under den här perioden.
De demokratistärkande insatserna syftar enligt regeringens beslut till att
förstärka pågående arbete inom folkbildningen som bidrar till syftet att
stärka och utveckla demokratin, genom att möjliggöra en bredare
samverkan och nya arbetsformer.
Medlen är avsedda för verksamhet som når ut i hela landet, som bedrivs
i samverkan mellan flera studieförbund och folkhögskolor och som
syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins
motståndskraft. Verksamheten kan genomföras genom såväl särskilda
arrangemang som inslag i befintlig verksamhet.

Fördelning av projektmedel
Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en
fortsatt bred samverkan inom folkbildningen genom att erbjuda de
nationella samarbetsorganisationerna Studieförbunden i samverkan,
RIO, OFI och FHF att inkomma med en ansökan om maximalt 2 950 000
kronor för ett gemensamt projekt. Projektet ska bygga vidare på
erfarenheterna och resultaten från projektet #Vi måste prata, som
genomfördes åren 2018–2019 med stöd av bidrag från
Folkbildningsrådet.
Insatserna i projektet ska motsvara regeringens syfte och avsikt med
beslutet att bevilja Folkbildningsrådet dessa medel. Projektet ska:
-

Främja ett ökat antal eller ökat inslag i ordinarie verksamhet av
aktiviteter som syftar till att stärka det demokratiska samtalet
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och demokratins motståndskraft, öka kunskapen om demokrati
samt öka människors delaktighet i demokratiska processer.
-

Stärka ledares och medarbetares kapacitet och förmåga att
organisera och leda den typen av insatser.

-

Möjliggöra för studieförbund och folkhögskolor i hela landet att
vara delaktiga i projektet och att utveckla och intensifiera sitt
arbete.

-

Ta tillvara och tillgängliggöra befintliga material, metoder och
andra resurser.

Av ansökan ska framgå:
-

Projektägare och bank/Plusgiro

-

Projektpartners

-

Projektmål utifrån syftet med medlen

-

Aktivitets- och tidsplan 2020–2021

-

Målgrupper för insatserna

-

Geografisk spridning av insatserna

-

Hur projektet kommer att möjliggöra för studieförbund och
folkhögskolor som vill att bli delaktiga

-

Budgetplan

-

Kvalitetssäkring och uppföljning av projektet, inklusive
jämställdhetsintegrering.

Ansökan ska lämnas senast den 15 juni.
Skicka ansökan undertecknad av projektägarens firmatecknare via epost till: maria.sundbom.ressaissi@folkbildningsradet.se.

Uppföljning och redovisning av bidragets
användning
— Projektägaren förväntas delta i återkommande avstämningar med
Folkbildningsrådet cirka två gånger per år.

— En redovisning av bidragets användning och genomförda
aktiviteter samt en ekonomisk redovisning ska lämnas till
Folkbildningsrådet senast den 1 februari 2022.
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— Medel som inte redovisats, förbrukats eller använts enligt
riktlinjer och beslut om bidrag kommer att återkrävas.

— Förändringar under projekttiden som märkbart påverkar
projekt-, tids- eller budgetplan bör kommuniceras med
Folkbildningsrådet på förhand. Detta för att undvika risk för
återbetalning av felaktigt använda eller oförbrukade medel vid
projekttidens slut.

— Folkbildningsrådet har förståelse för att pågående
coronapandemi påverkar folkhögskolornas och studieförbundens
projektplaner och att vissa justeringar av dessa kan behöva göras.

