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Riktlinjer för fördelning av projektbidrag för
att stärka folkbildningens demokratiarbete
2018
Bakgrund
Regeringen har beslutat om att tillföra 4,4 miljoner kronor år 2018 till
folkhögskolor och studieförbund för särskilda insatser för att stärka
demokratin. Folkbildningsrådet har uppdraget att fördela bidraget samt
att redovisa insatserna i årsredovisningen 2019.
Regeringen beslutade i juni 2018 om en samlad strategi för att stärka och
försvara det demokratiska samhället. Utöver lagstiftning framhåller
regeringen bland annat vikten av folkbildning och en demokratisk
delaktighet bland medborgarna.

Syfte med bidraget
Regeringens satsning syftar till att stärka demokratin i Sverige och att ge
studieförbund och folkhögskolor förutsättningar att stärka sitt
demokratiarbete, genom att exempelvis utveckla koncept och metoder
för bildningsinsatser och dialogmöten. Regeringen framhåller i
sammanhanget initiativet #vimåsteprata som ett exempel på
folkbildningens demokratiarbete.
Folkbildningsrådet fördelar bidraget som ett projektbidrag till särskilda
insatser som stärker eller kompletterar ordinarie verksamhet, till
exempel genom att nå fler personer än annars, nå nya målgrupper, öka
kvaliteten i arbetet eller utveckla nya metoder. Bidraget ska även
underlätta gemensamma initiativ inom folkbildningen.
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Tidsplan
2018
24 aug

Utlysning av projektmedel.

14 sept

Sista datum för ansökan.

10 oktober

Folkbildningsrådets styrelse beslutar om fördelning av
medel.

2019
15 jan

Projekten delredovisas till Folkbildningsrådet.

22 mars

Folkbildningsrådet redovisar uppdraget till regeringen.

15 nov

Projekten slutredovisas till Folkbildningsrådet.

Riktlinjer för ansökan
Krav
Sökande organisation ska vara bidragsmottagande studieförbund eller
folkhögskola hos Folkbildningsrådet. En ansökan kan lämnas
gemensamt från flera studieförbund eller folkhögskolor, men en
huvudsökande ska vara bidragsmottagare och rapporteringsansvarig.
Projektet kan genomföras under 12 månader efter bidragsbeslutet.
Bidraget får användas för särskilda folkbildningsinsatser, dels i form av
nya insatser och dels i form av insatser som förstärker, kompletterar
eller utökar befintlig verksamhet.

Prioriteringar
Vid fördelning av bidraget prioriterar Folkbildningsrådet:
projekt som genomförs i samverkan mellan flera studieförbund
och folkhögskolor.
projekt som kan komma igång snabbt. Därför är tidigare
erfarenheter av demokratiarbete samt befintliga planer för
sådant arbete en fördel.
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Folkbildningsrådet strävar i sin bidragsgivning efter en geografisk
spridning, en spridning mellan studieförbund och folkhögskolor samt en
effektiv användning av statens medel.

Riktlinjer för redovisning av genomfört projekt
Bidragsmottagaren ska lämna en delredovisning av projektet till
Folkbildningsrådet senast den 15 januari 2019. Den ska innehålla en
beskrivning av hittills genomförda aktiviteter samt en prognos över
projektets aktiviteter och budget under återstående projekttid 2019,
inklusive eventuella avvikelser från ursprunglig projektplan.
Senast den 15 november 2019 ska bidragsmottagaren lämna en
slutredovisning av projektet. Den ska innehålla en ekonomisk
redovisning samt en redogörelse för projektets genomförande och
resultat i förhållande till projektets mål och bidragets syfte.
De båda redovisningarna ska lämnas på särskilt avsedda formulär från
Folkbildningsrådet.
Bidraget betalas ut i förskott. Bidrag som inte förbrukats eller som inte
använts enligt riktlinjer och beslut om bidrag kommer att återkrävas.
Förändringar under projekttiden som märkbart påverkar projekt-, tidseller budgetplan bör kommuniceras med Folkbildningsrådet på förhand.
Detta för att undvika risk för återbetalning av felaktigt använda eller
oförbrukade medel vid projekttidens slut.

Bilagor
Ansökningsformulär Projektbidrag för demokratiarbete 2018
Regeringens riktlinjer
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