Fondens namn

Fondens målgrupp

Sista
ansökningsdag

Länk

Prins Gustaf Adolfs och
Prinsessans Sibyllas
minnesfond

Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar
eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.
Projekten kan räcka över mer än ett år.

Konung Gustaf V:s 90årsfond

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella
föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Från stiftelsen
kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och
15 feb & 15 sept
utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom
ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller
lärande över gränser.

http://gv90.se/

Bångs stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till föreningar och organisationer med social
inriktning. Bidrag kan sökas av föreningar för sociala ändamål i första
31 jan
hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att främja vård och fostran
av barn och unga upp till 18 år.

http://www.bangsstiftelse.se/

Minnesfondens bidrag till fred och förståelse består i att bevilja
stipendier till grupper och enskilda för internationella utbyten.
Stiftelsen Folke Bernadottes
Minnesfonden ger stöd till: dig som åker på läger utomlands, dig som
minnesfond för
deltar i ungdomsutbyte i annat land med svarsbesök, dig som åker på
internationellt utbyte
volontärresa i minst 8 veckor samt organisationers och föreningars
aktiviteter för ökad internationell förståelse i Sverige.

Idéer för livet

1 mar & 1 okt

http://www.gafonden
.com/ansokan.html

Senast 15 sept
https://www.folkeber
2019 för avresa
nadottesminnesfond.
mellan 1 dec 2019
se/
och 30 apr 2020.

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre
hälsa och ökad trygghet över generationer. Det genom att arbeta
30 aug 2019
långsiktigt för fler och mer effektiva förebyggande sociala insatser
riktade mot barn och unga. Skandias stiftelse Idéer för livet verkar som

https://www.ideerforl
ivet.se/

en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder och
ideella lokala barn- och ungdomsprojekt.

Allmänna arvsfonden

Stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och
funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd,
https://www.arvsfon
Flera gånger per år
livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till
den.se/
social, etnisk och kulturell integration.

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål
till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller
konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och
ungdomsfostran.

Palmefonden

Fonden vill genom stipendier och bidrag främja ungdomars
möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och
20 mar & 20 sept
nedrustning, stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt på
andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

http://www.palmefon
den.se/om-fonden/

C. F. Lundström

Sociala ändamål. Stiftelsen lämnar bidrag till institutioner för vård och
uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av
15 jan
allmännyttigt slag, för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till
drogbekämpning.

https://www.ksla.se/a
nslag-stipendier/cflundstrom/

Stiftelsen kronprinsessan
Margaretas minnesfond

Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till
föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till
allmänt gagn.

http://www.margaret
as-minnesfond.org/

Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer
som arbetar med barn och ungdomar. Syftet med bidragen är att de ska
1 feb & 1 okt
förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att
bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller

5 sept

1 nov

https://www.crafoord
.se/ovrigabidrag/ansokonline.aspx

http://propatria.se/for
eningar-sok-bidraghos-pro-patria/

ungdomen. Vi prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör
att en viss verksamhet kan genomföras till fullo.

Hedlundsstiftelsen

Femtio procent av stiftelsens årliga anslag går till humanitär
verksamhet. Stiftelsen ger bidrag till verksamheter som riktar sig till
barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka. Stiftelsen
prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet.


Lindhes (förvaltar flera
fonder)





1 jan

Omsorg om barn och ungdom. Bidrag i denna kategori kan
man söka till t.ex. lägerverksamhet där vårdnadshavare inte
medföljer
Undervisning och utbildning. I denna kategori kan man söka
om utbildningen inte är CSN berättigad eller om man av någon 31 mar
anledning inte längre är beviljad CSN-bidrag.
Social hjälpverksamhet. I denna kategori söker organisationer
som bedriver social hjälpverksamhet för behövande eller sjuka
bidrag. "

http://www.hedlunds
stiftelse.se/ansokan/d
efault.htm

https://www.lindhes.
se/stiftelseforvaltnin
g/viktig-informationfor-ansokan-tillstiftelserna.

Erasmus+

Organisationer som vill delta i Erasmus+ kan bland annat satsa på
fortbildning för personalen, kapacitetsuppbyggnad och samarbeten
med organisationer från andra länder för att ta fram innovativa
lösningar och utbyta bästa praxis. Man kan också anordna utbyten för
studenter, personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare
och ungdomar.

https://ec.europa.eu/p
rogrammes/erasmusplus/opportunities/or
ganisations_sv?fbcli
d=IwAR06tKYQE3_
PAK3j7CkL5_Vel9_
-GcWroAowOuAvhotVCE8EoP
Q4cWQ6zA

Stiftelsen ansvar för
framtiden

Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete
31 jan & 31 aug
och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och

http://ansvarforframti
den.se/home.m

opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också
främja vård och fostran av barn.

Prins Carl Gustafs stiftelse

Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och
ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller
Löpande
andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med
mera.

https://www.kungahu
set.se/hovstaterna/ku
ngligastiftelser/prins
carlgustafsstiftelse

Solstickan

Enligt Stiftelsens stadgar skall medel användas ”till fromma för sjuka
och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för
andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan
tillgodoses”. Stadgarna anger därmed att medlen ska användas till två
olika målgrupper: 1) Sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade
och kroniskt sjuka 2) Andra behövande, i synnerhet åldringar. För båda
dessa målgrupper gäller att medel kan beviljas till sådant som ej på
annat sätt kan tillgodoses.

http://www.solsticka
n.se/projektstod

Lars Hiertas minne

Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål, särskilt barn- och
ungdomsverksamhet.

https://www.larshiert
asminne.se/socialaandamal-slojder/

Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Nya prioriterar projekt som leder till kunskap om
sparande, hållbar ekonomi samt lokal utveckling i vårt
verksamhetsområde. Vi stödjer projekt som riktar sig till barn,
ungdomar och unga vuxna.

https://www.sparban
ksstiftelsennya.se/pro
jektmedel/

Åhlénsstiftelsen

Stiftelsen har två ansökningsperioder: 1/12- 31/1 enbart för kostnader
för barn- ungdomsläger sommar/höst. Vi kan då även bevilja kostnader
för gruppläger sommar/höst för vuxna funktionshindrade utan egen
31 jan & 15 sept
försörjningsförmåga samt andra utsatta grupper (t.ex. hemlösa).
1/7- 15/9: Alla övriga ansökningar. Även kostnader för vinter/vårläger
sökes då.

http://ahlenstiftelsen.
se/ovriga.html

1 okt

Ungdomsutbyte

https://www.mucf.se/
ungdomsutbyte

MUCF

Kompetensutveckling

https://www.mucf.se/
kompetensutveckling
-dig-som-jobbarmed-unga

Reach for change

Kompetens- och idéutveckling för en person

Kronprinsessan
Margarethas minnesfond

Inhemska och socialt välgörande ändamål

MUCF

24 juni 2020

http://sweden.reachfo
rchange.org/sv/ansok
http://www.margaret
as-minnesfond.org/

