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Folkhälsa och social utveckling
Linda-Marie Petersson
linda-marie.petersson@kronoberg.se

Information om projektstöd med inriktning folkhälsa
2022
Flera föreningar och andra organisationer har under de senaste åren varit
i kontakt med Region Kronoberg med sina projektidéer inom folkhälsa.
Genom samverkan mellan Region Kronoberg och civilsamhället kan vi
tillsammans verka för en bättre folkhälsa i Kronobergs län. Under 2022
testas därför en möjlighet för föreningar och organisationer att ansöka
om projektstöd för att bidra till utvecklingen av folkhälsoarbetet i
Kronobergs län.

BAKGRUND
Under våren 2022 har föreningar och organisationer bjudits in till
workshoptillfällen och intervjuer och varit med och utvecklat ett ekonomiskt
projektstöd. Utformningen av ansökan och rapporteringen är skapat
tillsammans med föreningar och organisationer i Kronoberg. Baserat på
underlag från deltagare i workshopserien samt intervjuer togs förslag fram för
hur ansökan och rapportering av projektstödet ska se ut för att komma
föreningar och organisationer bäst till del. Resultatet är ett projektstöd inom
folkhälsa som kommer att testas under 2022/2023 och går att söka fram till 30
augusti 2022.

PROJEKTSTÖD SOM TESTAS UNDER 2022/2023
Modellen för projektstödet kommer under 2022/2023 testas och utvärderas
under projekttiden. Det innebär att de föreningar och organisationer som söker
detta projektstöd kommer att bli inbjudna att vara involverade i fortsatt
utveckling av projektstödet. Detta projektstöd har inte en årlig utlysning utan
syftet är att i samverkan med föreningar och organisationer hitta en modell för
hur processen kan se ut.
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VARFÖR SÖKA PROJEKTSTÖD INOM FOLKHÄLSA?
Projektstödet riktar sig till föreningar och organisationer som har projektidéer
som ska främja folkhälsan i Kronobergs län och behöver stöd för att förverkliga
dem.

VILKA KAN SÖKA PROJEKTSTÖD?
Föreningar och organisationer som har verksamhet i Kronobergs län och
ämnar använda projektstödet till insatser som invånare i Kronoberg kan ta del
av.

VAD KAN FÖRENINGEN ELLER ORGANISATION
SÖKA PROJEKTSTÖD FÖR?
Projektstödet ska kopplas till folkhälsa och bidra till utveckling av
hälsofrämjande insatser. Det kan till exempel vara kostnader för informationsoch kunskapsspridning, arvode för föreläsare, inköp av material till evenemang
och aktiviteter och kostnader för aktiviteter.

VAD KAN FÖRENINGEN ELLER ORGANISATIONEN
INTE SÖKA MEDEL FÖR?
Projektstöd beviljas inte till:
•
•
•
•

Ordinarie verksamhet
Redan genomförda insatser
Hyra för föreningens eller organisationens lokaler
Lönekostnader för fast anställda inom föreningen eller organisationen

HUR KOPPLAS PROJEKTET TILL REGION
KRONOBERGS ARBETE MED FOLKHÄLSA?
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi och
beskriver hur det ska vara att leva i Kronobergs län. Med koppling till
folkhälsoarbetet i länet handlar en del i strategin om att skapa bättre
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
I ansökan ska det framgå på vilket sätt projektet knyter an till nedan utvalda
prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025 och i förlängningen bidrar till en god
och jämlik hälsa i Kronobergs län.
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Projektet ska koppla an till ett eller flera av områdena nedan:
•
•
•
•

Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka
studieavhopp.
Främja psykisk hälsa.
Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk
aktivitet.
Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i
samhällsutvecklingen.

För information om Gröna Kronoberg 2025.

HUR STORT BELOPP KAN NI ANSÖKA OM?
Ni söker en fast summa på 5000 kr, 10 000 kr eller 25 000 kr. Beskriv i
ansökan vad pengarna ska användas till och hur ni tänker att projektet kommer
att bidra till folkhälsan.

NÄR BETALAS PROJEKTSTÖDET UT?
Pengarna betalas ut vid ett tillfälle (innan projektstart) och motredovisas
genom att rapportera in kostnader. Om det blir pengar över återbetalas dessa.

HUR LÄNGE SKA PROJEKTET ELLER AKTIVITETEN
PÅGÅ?
Projektet avslutas senast 31 augusti 2023.
Formen för detta projektstöd kommer att testas och utvärderas under
2022/2023. Därför kommer det att föras en dialog med de föreningar eller
organisationer som blir beviljade projektstöd för att få återkoppling på hela
processen, från ansökan till rapportering.

VILKA FORMELLA KRITERIER SKA FÖRENINGEN
ELLER ORGANISATIONEN UPPFYLLA?
Föreningen eller organisationen ska:
•
•

ha medlemmar eller utgöra en sammanslutning av flera organisationer
som har medlemmar
sakna vinstsyfte
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respekterar demokratiska idéer och vara demokratiskt uppbyggd.

Föreningen eller organisationen ska uppfylla följande formella kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadigvarande verksamhet i Kronobergs län
Registrerad förening/organisation med organisationsnummer
Godkända och fastställda stadgar
Styrelse och revisorer
Ordnad ekonomisk förvaltning och redovisning
Eget post- eller bankgiro
Utsedd firmatecknare
En revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär
En verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet.

HUR GÅR RAPPORTERINGEN TILL?
Rapportering görs visuellt, exempelvis film och foto, tillsammans med en
beskrivande text på de aktiviteter som görs i projektet. Under projekttiden
fyller ni även i ett enklare skattningsformulär med reflektionsövningar. Detta
görs med några månaders mellanrum beroende på hur mycket projektmedel
föreningen eller organisationen har ansökt om.
Slutrapporten är en kompletterande utvärdering där ni får möjlighet att
reflektera över måluppfyllelse och hur projektet har bidragit till att främja
folkhälsan i Kronobergs län. Mer information kommer i samband med att
projektstöd beviljas.

HUR KOMMER ER ANSÖKAN ATT BEDÖMAS?
Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kriterier som är grupperade i tre
nivåer. För att ansökan ska gå till bedömning behöver
föreningen/organisationen uppfylla de formella kriterierna samt följande
grundkriterier:
•
•

•

Projektet ska komma till gagn för invånare i Kronobergs län.
Projektet ska bidra till en god och jämlik hälsa för kronobergarna.
Kriteriet knyts an till den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg
2025. Här kan du läsa om Gröna Kronoberg 2025.
Föreningens/organisationens verksamhet vilar på demokratiska grunder
och verka för lika möjligheter och rättigheter.
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Om grundkriterierna har uppnåtts kommer ansökan att bedömas utifrån nedan
kriterier i nivå 2:
•
•

Genomförbarhet.
Bedömning av sannolikheten att projektet kan genomföras.
Potential.
På vilket sätt bidrar projektet till en bättre folkhälsa i Kronobergs län.

Vid stort intresse för projektstödet som leder till att inte alla kan ta del av det
efter att ha uppnått grundkriterierna samt kriterier i nivå 2, kommer nedan
kriterier att beaktas:
•

•

Geografisk spridning.
Projektstödet ska i den mån det går spridas i Kronobergs län för att
komma hela länets invånare till del.
Aktörsbredd.
Projektstödet ska i den mån det går spridas mellan olika målgrupper
och typer av insatser.

INFORMERA OM FÖRÄNDRINGAR
Det händer att det sker förändringar i projekt efter att ansökan har behandlats.
Då är det viktigt att ni meddelar oss så snart som möjligt så att vi kan föra en
dialog om hur vi går vidare.

KONTAKTA OSS
Om ni har frågor om projektstödet eller om hur ni ska fylla i
ansökningsformuläret, kontakta oss så hjälper vi er. Skriv till lindamarie.petersson@kronoberg.se.

DATUM
•
•
•
•

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2022.
Beslut meddelas i september 2022.
Projektstöd betalas ut i oktober 2022.
Projektet avslutas senast 31 augusti 2023.
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ANSÖKAN
Ansökan fylls i och skickas in digitalt på mail till region@kronoberg.se senast
30 augusti 2022.
Viktigt att ni skriver i ämnesraden: ”21RGK2012 Projektstöd folkhälsa 2022”.
Vi behöver också få in en fysisk kopia av er ansökan som är underskriven. Skriv
ut ifyllt dokument, skriv under med er namnteckning och posta det till
följande adress:
Region Kronoberg
35188 Växjö
Viktigt att ni märker kuvertet:
”21RGK2012 Projektstöd 2022, Folkhälsa och social utveckling, att LindaMarie Petersson”
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