Beslutade av Neurofondens styrelse 04-05 feb 2022

Riktlinjer för bidrag från Neurofonden
Neurofonden stöder rehabiliterings och serviceverksamhet;
-

-

med rehabilitering avses aktivitet för att vidmakthålla eller förbättra funktioner och
förståelse för sin situation, förutom olika former av träning innefattas exempelvis
nystartkurser, kunskap om samhällets stöd och diagnoskunskap.
med service avses möjligheter till rekreation, närståendestöd och rättighetskunskap.

Bidrag är ett komplement till andra bidragsmöjligheter och för merkostnader till följd av
funktionsnedsättning.
Här kommer en sammanställning över olika aktiviteter och bidragsgrundande kostnader som kan
förekomma. Den innehåller bl.a ett maxbelopp för en ledare/föreläsare samt en medhjälpares
kostnader avseende arvode inklusive övriga kostnader. Dessa maxkostnader är beräkningsunderlag
vid prövning av ansökan om inte ansökningsbeloppen är lägre.
.
Godkänd aktivitet

Bidragsgrundande kostnader

Maxbelopp

Konferens/Temamöte/Föreläsning Lokal
ett par timmar - halvdag
Föreläsare per föreläsning:
arvode, reskostnader, förtäring,
eventuell logi.
Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring.
Artist: I förekommande fall ingår
gage, eventuell resa och logi.

2.500 kr
5.000 kr

Konferens/Temamöte/Föreläsning Lokal
heldag
Föreläsare: arvode per
föreläsning, reskostnader,
förtäring, eventuell logi.
Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring, eventuell
logi.
Artist: I förekommande fall ingår
gage, eventuell resa och logi.

5.000 kr
5.000 kr

Läger per dag

5.000 kr per dag
5.000 kr

Lokal
Ledare/Föreläsare: arvode,
reskostnader, förtäring, logi.
Medhjälpare: arvode,
Reskostnader, förtäring, logi,
entréavgifter eller liknande.
Busskostnad gemensam.

300 kr
30.000 kr

600 kr
30.000 kr

600 kr

15.000 kr

Rehabaktiviteter som bowling,
boule, yoga, vattengymnastik per
tillfälle

Kurs/samtalsgrupper ett par
timmar

Kurs hel/flerdags

Utflykt några timmar - ½ dag

Endagsresa

Flerdagsresor

Lokal
Ledare: arvode, resekostnader,
förtäring.
Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring.

2.500 kr
1.500 kr

Lokal
Ledare/föreläsare: arvode,
reskostnader, förtäring.
Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring.

2.500 kr
2.500 kr

Lokal
Ledare/föreläsare: arvode,
reskostnader, eventuell logi,
förtäring.
Medhjälpare: arvode,
reskostnader, eventuell logi,
förtäring.
Busskostnad gemensam.
Transport av bagage och
hjälpmedel

5.000 kr per dag
5.000 kr per dag

Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring,
entréavgifter eller liknande.
Busskostnad gemensam

300 kr

Medhjälpare: arvode,
reskostnader, förtäring,
entréavgifter eller liknande.
Busskostnad gemensam
Transport av hjälpmedel

600 kr

Medhjälpare: arvode,
reskostnader, logi, förtäring,
entréavgifter eller liknande.

Sammanlagd
medhjälparkostnad
2.000 kr per
medhjälpare och dygn.
15.000 kr
4.000 kr

Busskostnad gemensam
Transport av bagage och
hjälpmedel
Utlandsresor flyg

Medhjälpare: arvode,
reskostnader, logi, förtäring,
entréavgifter eller liknande.
Transport av bagage och
hjälpmedel
Busstransfer till och från flygplats.

Projekt inom rekreation och
rehabilitering

Bedöms i varje enskilt fall

300 kr

300 kr

600 kr per dag

15.000 kr
4.000 kr

15.000 kr

15.000 kr
4.000 kr

Sammanlagd
medhjälparkostnad
2.000 kr per
medhjälpare och dygn.
4.000 kr
Bedöms från fall till fall.

Träningsredskap

Bedöms i varje enskilt fall och en
förutsättning är att redskapet kan
användas av flera

Administrativa kostnader,
trycksaker, annonser

Godkänns endast i samband med
ansökningar till Neurodagsaktiviteter

12.000 kr

Omdisponera beviljat bidrag - I de fall planerad aktivitet som man sökt och fått bidrag för som ej kan
genomföras får sökanden ansöka om att använda beviljade medel till annan liknande aktivitet under
samma kalenderår. Erhållet bidrag får ej behållas för att användas nästkommande kalenderår.
Ej utnyttjat bidrag - Om man rekvirerat bidrag och de godkända kostnaderna ej uppgår till beviljat
belopp skall resterande medel återbetalas till fonden.
Antal medhjälpare - Kommittén väljer att föreslå en generell beräkning av antalet medhjälpare på
utflykter och resor till högst 1 medhjälpare per 5 deltagare med eget funktionshinder, exempelvis
godkänns högst 5 medhjälpare om det är 25 deltagare med eget funktionshinder.
Medhjälpare – Vi anser att en medhjälpare är en person som deltar på aktiviteten för att vara
behjälplig med olika praktiska uppgifter. Det kan exempelvis vara att köra en person i rullstol, att
bära matbrickor, att brygga kaffe, att iordningsställa lokal. Medhjälparen bistår mer än en (1) person.
Medhjälparen kan vara anhörig till person med funktionsnedsättning som deltar på aktiviteten men
medhjälparen förväntas i så fall bistå andra och hjälpa till med praktiska göromål.
Föreläsare, ledare, instruktör – En föreläsare är en externt anlitad person med den kompetens som
behövs för att genomföra uppdraget. Det kan exempelvis vara en neurolog eller fysioterapeut men
också en person som föreläser i ett helt annat ämne. En ledare eller instruktör kan vara fysioterapeut
som leder vattengymnastik. Artist räknas ej till föreläsare och dennes gage, resekostnader och
eventuell logi anges till maxkostnaden som merkostnad. Dock godkänns inte kostnad för guide på
utflykter och resor eller liknande.
Entréavgifter – godkänns endast avseende medhjälpare och ingår i arvodet.
Föreningsmöten - Fonden ger ej bidrag till sedvanliga föreningsmöten eller medlemsmöten, ej heller
till caféverksamhet eller möten med inriktning att träffas och äta och/eller dricka.
Bidrag till studiecirkelverksamhet ska finansieras via samarbete med studieförbund och godkänns
inte av fonden.
Busskostnad – I de fall man använder sig av gemensam buss vid utflykt och resa är den totala
busskostnaden att betrakta som merkostnad. (således inte endast den fördyring som avser en
anpassad buss)
Redovisning av beviljade medel – Senast tre månader efter genomförd aktivitet ska beviljade medel
redovisas. Redovisning sker i överensstämmelse med de merkostnader som angivits vid
ansökningstillfället och i första hand på blankett som erhållits i samband med besked om beviljat
bidrag.
Beslut om bidrag – Ansökande förening ska utan dröjsmål erhålla besked om beslut, det vill säga
avslag eller bifall och i så fall beviljat belopp.

Utdelning av bidrag – sker vid tre olika tillfällen som fondstyrelsen årligen beslutar, Aktivitets-,
Neurodags-, Rehab- och Rekreationsbidrag. Samtliga bidrag grundas förstås på fondens ändamål om
merkostnader.
Max antal ansökningar till rehab och rekreation – Föreningar med över 1.000 medlemmar är max
antal ansökningar 5 st. För övriga föreningar max antal 4 st och för länsförbund max antal 3 st.
För rehab och rekreation är det sammanlagda beloppet att söka för föreningar med fler än 1.000
medlemmar 175.000 kr, övriga föreningar kan söka för sammanlagt 150.000 kr.
Aktivitetsbidrag – Ansökan kan göras när som helst under året, men man kan bara ansöka en gång
per kalenderår. Beviljat belopp till föreningar med fler än 1.000 medlemmar är högst 30.000 kr,
övriga föreningar är högst 10.000 kr. Kostnaderna ska grundas på fondens riktlinjer. Aktiviteter ska
vara regelbundet återkommande som exempel samtalsgrupper, pub-kvällar, biokvällar etc.
Rekvireras senast den 31 december.
Neurodagsaktiviteter – Ansökans datum kan variera under perioden februari – maj. Vid ansökan om
bidrag till aktiviteter i samband med Neurodagen är grundregeln att man beviljas belopp i
förhållande till hur stort anslag som finns och i förhållande till ett maxbelopp som fastställs av
fondstyrelsen årligen.
Rekvireras senast den 31 december.
Rehab- och rekreation – Ansökan kan göras under perioden 15 augusti – 15 oktober varje år.
Sökanden erhåller en del av det ansökta beloppet. De riktvärden som noteras i dessa riktlinjer är ej
liktydigt med belopp som erhålles utan är ett beräkningsunderlag.
Rekvireras senast den 31 december.

