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Ansökan om aktivitetsbidrag för år 2019 öppnar 20 februari. 

 

Nytt namn på grundbidraget 

Från och med i år heter grundbidraget ”Aktivitetsbidrag från Neurofonden”. Ändringen beror 

på att ordet grundbidrag lätt uppfattas som ett bidrag som man får använda lite hur som helst. 

Men bidragen ges från Neurofonden och vi måste följa fondens ändamålsparagraf om att 

bidrag endast kan ges för merkostnader vid rehabiliterings- och rekreationsaktiviteter som 

anordnas av föreningar och länsförbund. Det är samma riktlinjer som gäller de årliga 

ansökningarna som ska vara inskickade senast 15 oktober varje år och riktlinjerna finns på 

förbundets hemsida. 

 

Ansökan digitalt 

En efterfrågad möjlighet blir nu verklighet genom att föreningar kan ansöka om bidrag 

digitalt. Vi använder samma web-lösning som de vi använder för forskningsansökningar men 

har anpassat formulären så gott det går. På förbundets hemsida under föreningsservice hittar 

ni inloggningsuppgifter och en anvisning för hur ni fyller i ansökan. 

 

Även länsförbund kan ansöka 

Tidigare har endast lokalföreningar/föreningar getts möjlighet att ansöka om aktivitetsbidrag 

(grundbidrag) men Neurofondens styrelse beslutade att från och med år 2019 ska även 

länsförbund ges den möjligheten. 

 

 

Ändringar i riktlinjerna 

År 2016 fastställdes riktlinjerna som visar vilka aktiviteter, vilka merkostnader och vilka 

belopp som är bidragsgrundande. I beslutet låg också ett uppdrag att efter ett par år följa upp 

hur riktlinjerna fungerar. Under hösten 2018 genomfördes en undersökning om hur 

föreningslivet uppfattar bidragsmöjligheterna och önskemål om eventuella justeringar.  

De viktigaste ändringarna är att träningsredskap nu är en kostnad man kan söka bidrag för i de 

fall redskapet kan användas av flera. Dessutom förtydligas att administrativa kostnader, 

annons och trycksaker endast godkänns i samband med ansökningar till Neurodagen och att 

deltagares egna entrékostnader och kostnader för guide ej är godkända merkostnader.  

 



Ansökan om bidrag för Neurodagen 

Neurofondens styrelse har beslutat att anslå 800.000 kronor för föreningslivet att ansöka om 

bidrag för aktiviteter i samband med Neurodagen. Godkänd tidsperiod för aktiviteterna är 21 

september – 6 oktober och aktiviteterna kan erhålla högst 30.000 kronor. Varje 

förening/länsförbund kan ansöka om bidrag för en eller flera aktiviteter. Sista dag för ansökan 

är 23 maj och ansökningsförfarandet sker via samma web-verktyg som nämns ovan avseende 

aktivitetsbidrag. Ansökningsfönstret öppnas 1 mars.  

 

Anvisning om hur man ansöker om bidrag ur Neurofonden i det nya 

ansökningssystemet 

På förbundets hemsida under föreningsservice hittar ni information om Neurofonden. Där 

finns en anvisning om hur ni fyller i ansökan. 

 


