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Sammanställning statligt stöd som kan vara aktuellt för nationella
minoriteter budgetår 2010

För mer information angående ansökningsförfarande, ansökningstider
och blanketter, se myndigheternas kontaktinformation nedan.
Stöd till nationella minoriteter – Länstyrelsen Stockholm

Myndighet: Länsstyrelsen i Stockholms län
Hemsida: www.ab.lst.se
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Tel: 08-785 40 00 (växel)
Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 4 600 000 kr
Förordning: Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella
minoriteter
Vad är syftet?

Att stödja och underlätta verksamheten för de organisationer som
företräder nationella minoriteter
Vad är det för typ av stöd?

Statsbidrag
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Vem får söka?

Riksorganisation som företräder någon av de nationella minoriteterna
och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar utgörs
av personer som tillhör den nationella minoriteten. Organisationen ska
bedriva verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den
nationella minoriteten, främja dess identitet, kultur och språk, motverka
diskriminering eller sprida kunskap om den egna gruppen. Förordningen
gäller ej Samtinget eller organisationer som företräder den nationella
minoriteten samer eftersom det finns en särskilt anslag för detta i
sametingets budget.

Stöd till nationella minoriteter – Statens Kulturråd

Myndighet: Kulturrådet
Hemsida: www.kulturradet.se
E-post: support@kulturradet.se
Tel: 08-519 264 01
Postadress: Box 27215, 102 53 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 8 000 000 kr
Enligt Regleringsbrev: Ku2009/2288/SAM
Vad är syftet?

Främja nationella minoriteters språk och kultur
Vad är det för typ av stöd?

Projektbidrag
Vem får söka?

Insatser som stärker de nationella minoriteternas kulturella strukturer
samt till barn- och ungdomsverksamhet. För projektbidrag gäller att
projektet bör ha annan delfinansiering, exempelvis från kommun eller
landsting.
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Stöd till språkinsatser

Myndighet: Institutet för språk och folkminnen via Språkrådet
Hemsida: www.sprakradet.se
Tel: 08-442 42 00 (växel)
Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 3 400 000 kr
Förordning: Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd
för de nationella minoritetsspråken
Vad är syftet?

Att ge enskilda bättre möjligheter att lära sig och använda sitt nationella
minoritetsspråk genom att stärka deras läs- och skrivfärdigheter
Vad är det för typ av stöd?

Stöd till pedagogisk verksamhet , språkprojekt som riktas till barn och
deras föräldrar eller läsfrämjande insatser.
Stöd till verksamheter som syftar till att öka den enskildes kunskaper om
flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan
generationer.
Vem får söka?

Bidrag får sökas av organisationer och stiftelser som inte är statliga eller
kommunala och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.
Insatser som riktas till barn ska främjas särskilt
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Stöd till ungdomsorganisationer
Myndighet: Ungdomsstyrelsen
Hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se
Tel: 08-566 219 00 (växel)
Postadress: Box 17 801, 118 94 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 71 942 000 kr
Förordning: Förordning (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer
Vad är syftet?

Att främja barns och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet
mellan könen, jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper samt ge barn och
ungdomar en meningsfull fritid och engagera fler ungdomar i
föreningslivet
Vad är det för typ av stöd?

Strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag
Vem får söka?

Organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan
7 - 25 år
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Stöd till kvinnoorganisationer

Myndighet: Ungdomsstyrelsen
Hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se
Tel: 08-566 219 00 (växel)
Postadress: Box 17 801, 118 94 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 28 163 000 kr
Förordning: Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors
organisering
Vad är syftet?

Stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar, främja kvinnors
deltagande i den demokratiska processen samt möjliggöra för kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Vad är det för typ av stöd?

Organisationsbidrag, etableringsbidrag och verksamhetsbidrag
Vem får söka?

Ideella föreningar där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och
som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället.
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Stöd till arbete för jämställdhet bland de nationella minoriteterna

Myndighet: Ungdomsstyrelsen
Hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se
Tel: 08-566 219 00 (växel)
Postadress: Box 17 801, 118 94 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 2 250 000 kr
Enligt Regeringsbeslut: IJ2008/1074/DISK
Vad är syftet?

Att stärka kvinnors tillhörande nationella minoriteter ställning i
samhället bl.a. genom att stimulera samarbete i jämställdhetsfrågor
mellan de nationella minoriteterna.
Vad är det för typ av stöd?

Statsbidrag
Vem får söka?

Organisationer som arbetar för nationella minoriteter.
Under 2010 prioriteras projekt som främjar erfarenhetsspridning och
kunskapsbygge.
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Stöd till litteratur och kulturtidskrifter

Myndighet: Kulturrådet
Hemsida: www.kulturradet.se
E-post: support@kulturradet.se
Tel: 08-519 264 01
Postadress: Box 27215, 102 53 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 103 182 000 kr

Litteraturstöd

Förordning: Förordning (1998:1469) om statligt litteraturstöd
Vad är syftet?

Främja kvalitet och mångsidighet i bokutgivning
Vad är det för typ av stöd?

Arkersättning, särskilt stödbelopp, produktionsstöd, lagerstöd och
översättningstöd
Vem får söka?

Förlag som har verksamhet i Sverige
I Sverige verksamma samiska organisationer för bokutgivning på samiska
språk på förlag i Finland och Norge
För utgivning av litteratur på minoritetsspråk

Stöd till kulturtidskrifter

Förordning: Förordning (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter
Vad är syftet?

Att främja en kulturell värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter.
Vad är det för typ av stöd?

Produktionsstöd och utvecklingsstöd
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Vem får söka?

Tidskrifter som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän
publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller
kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och
presentation inom de skilda konstarternas områden.

Stöd till läsfrämjande insatser

Myndighet: Kulturrådet
Hemsida: www.kulturradet.se
E-post: support@kulturradet.se
Tel: 08-519 264 01
Postadress: Box 27215, 102 53 Stockholm
Bidrag att fördela 2010: 13 000 000 kr
Förordning: Förordning (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande
insatser
Vad är syftet?

Främja läsning, i första hand i insatser bland barn och unga

Vad är det för typ av stöd?

Statsbidrag
Vem får söka?

Kommuner, förskolor, skolor, bibliotek, bokhandlar, ideella föreningar
och andra sammanslutningar med verksamhet i Sverige
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Bidrag från Allmänna Arvsfonden

Hemsida: www.arvsfonden.se
E-post: info@arvsfonden.se
Tel: 08-700 08 00 (växel)
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm

Allmänna Arvsfonden har två pågående särskilda satsningar som kommer
drivas fram till 2012: Fördel Barn! och Vi Deltar!.
Inom ramen för Fördel Barn! finns anslaget 30 miljoner kronor för
projekt eller lokaler till projekt där barn och företrädare för barn
tillsammans utvecklar modeller och metoder som främjar barnets
delaktighet och inflytande, särskilt när det gäller barn i utsatta
situationer.
Till Vi Deltar! har arvsfonden fördelat minst 60 miljoner i form av
projekt- och lokalstöd till projekt som skapar bättre möjligheter för unga
mellan 12 och 25 år att påverkar samhället och sina livssituationer.
I övrigt är det möjligt för ideella och andra icke-vinstdrivande
organisationer att söka bidrag hos arvsfonden för att utveckla
verksamheter för barn och ungdomar.

