
Bidragstips - kulturarvsföreningar  
 

 

Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete:  

Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 

Det övergripande syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och 

allmänhetens tillgång till kulturarvet. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer 

inte att prioriteras. www.raa.se Även särskilda utlysningar av bidrag.  
 

Bidraget till förvaltning och vård av värdefulla kulturmiljöer: markområden och 

byggnader. Statsbidrag som länsstyrelserna beslutar om. Sveriges hembygdsförbund har 

gjort en handledning med tips och beskrivning av delarna i ansökningsprocessen. 

www.hembygd.se Klicka på För aktiva och Bidrag.  
 

Den lokala naturvårdssatsningen (Lona): för att stimulera bl.a. ideella föreningars 

långsiktiga naturvårdsengagemang. Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna 

som beslutar om bidrag till kommunerna. Bidraget ges till verksamhet med fokus på att 

naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Stödet ges för maximalt halva kostnaden, 

resterande finansiering från annat håll. En förening kan anmäla projekt, men det är alltid 

kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. 

www.naturvardsverket.se Skriv Lona i Sökrutan.  
  

Boverkets bidrag till lokaler m.m. 

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler: till nybyggnad, tillbyggnad, 

ombyggnad, inköp av allmän samlingslokal, åtgärder som förbättrar standard, tillgänglig-

het eller energieffektivitet. Allmän samlingslokal = lokal som ägs/disponeras av ideella 

organisationer, som utnyttjas allsidigt och är lättillgänglig för föreningslivet. Organisation 

som söker bidrag ska: äga sin lokal/ha ett nyttjanderättsavtal; ska respektera demokra-

tins idéer, inkl. principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.  

Gör plats för ungdomarna, utvecklingsbidrag: ges till åtgärder som ska anpassa en 

allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet; för att stimulera ungdomars verksamhet 

inom kultur- och fritidsområdet i sådan lokal. Bidraget till verksamheter och aktiviteter 

som särskilt riktar sig till ungdomar. Ungdomar bör själva vara delaktiga i planering och 

genomförande av projektet. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha 

ett nyttjanderättsavtal. www.boverket.se Klicka på Bidrag och garantier. 
 

Länsstyrelsen: stiftelsedatabas, sök utifrån visst ändamål, län, kommun eller i hela 

landet. web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb  

Var finns pengarna? Sammanställning över länsstyrelsens stöd, främst för att nå 

miljömålen, men även stöd som kulturarvsföreningar kan söka. www.lansstyrelsen.se  

Sök på Var finns pengarna   
 

Statens kulturråd: bidrag för att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet: 

kultur för barn och unga och mångkulturella frågor ses som särskilt viktiga områden. 

Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade 

och för ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. www.kulturradet.se/bidrag 
 

Kulturella nätverk och fonder i Europa 

Förteckning över Europeiska nätverk inom kulturområdet, fonder och bidragsmöjligheter. 

www.hembygd.se Klicka på För aktiva och Bidrag.  
 

Nordiska ändamål 

Letterstedtska föreningen: anslag till nordiska ändamål, dels gemensamma projekt 

inom Norden, dels nationellt. www.letterstedtska.org 
 

Nordiska kulturfonden: främja och investera i nordiskt kultursamarbete. Grundkrav: 

projekt ska innefatta nordiska samarbeten och att handla om konst och kultur.  

www.nordiskkulturfond.org 
 

Föreningen Norden: stödjer verksamhet som syftar till ett bättre fungerande samarbete 

i Norden, sprida kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna 

och skapa nätverk mellan folk och länder. www.nordiskafonder.se 
 

Clara Lachmanns fond: främja skandinavisk samkänsla; spridande, genom utgivande av 

publikationer eller annat sätt, av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens 

förhållanden samt stödjande av det skandinaviska samarbetet på alla områden.  

www.claralachmann.org  

https://www.hembygd.se/radgivning/bidrag9/
http://www.raa.se/
https://www.hembygd.se/wp-content/uploads/2012/04/bidragsans%C3%B6kan_faktablad1.pdf
http://www.hembygd.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.boverket.se/
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.kulturradet.se/bidrag
http://www.hembygd.se/
http://www.letterstedtska.org/
http://www.nordiskkulturfond.org/content/om-fonden
http://www.nordiskafonder.se/


Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond 

Bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som spridande och 

popularisering av forskningsresultat, t.ex. bidrag till tryck- och produktionskostnader, 

symposier samt utställningar. Även bidrag till sociala insatser/projekt som stärker 

individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande 

liv i gemenskap med andra.  
 

Regionala bidrag 

Västra Götalandsregionen ger bidrag till t.ex. utvecklingsprojekt. www.vgregion.se Klicka 

på Kultur och sedan Sök stöd och stipendier.  
 

Mikrofonden Väst: Västra Götalandsregionen stödjer fonden som hjälper till med 

finansieringslösningar och kapitaltillförsel för föreningar. www. mikrofondenvast.se  
 

Lokala bidrag och fonder 

Thordénstiftelsen, Sparbanksstiftelsen, kommunen m.fl. Sök på respektive stiftelse 

osv. hemsidor för info.   
 

Fler fonder och stiftelser 

Allmänna arvsfonden: stöd till ideella föreningar och icke-vinstdrivande organisationer. 

För att pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer 

med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Stöd dels till projekt, dels till ny, om- och 

tillbyggnad av lokaler. www.arvsfonden.se Klicka på Ansök om pengar.  
 

Crafoordska stiftelsen: stödjer organisationer för att främja vetenskaplig undervisning 

och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Dessutom 

välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga ändamål liksom ändamål till förmån för 

allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/ 

utbildning och barn och ungdomsfostran. www.crafoord.se/  
 

Herman Zetterbergs stiftelse: för främjande av bohuslänsk kultur, kulturminnen som 

byggnader, inventarier, fornlämningar, folktraditioner och ortsbeskrivningar.  

www.hermanzetterbergstiftelsen.se  
 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond: för inhemska sociala och välgörande ända-

mål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. 

www.margaretas-minnesfond.org 
 

Nordbergska stiftelsen: stipendier till slöjdutbildning, hantering och skötsel av maskiner 

och andra redskap, i första hand inom jord- och skogsbruk. www.kultursam.se/nord  
 

Längmanska Kulturfonden: bidrag till bl.a. litteratur - publikation som inte kan  

tillgodoses genom föreningens ordinarie verksamhet, och till folkbildningsverksamhet.   
www.langmanska.se                                         
 

Prytz donationsfond, Göteborg och Bohus län: räntefria lån och bidrag till projekt för 

landsbygdsutveckling, forskning och utveckling: anslag till studier i lantbruksvetenskap; 

till forskningar i lantbruksvetenskaper, d.v.s. forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta 

för länets lantbruk och landsbygd. Mer info: Hushållningssällskapet, 0521-72 55 01.  
 

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond: för vetenskaplig undersökning och 

beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana 

fornlämningar. I första hand undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar 

såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt. lindebergsfornminnesfond.com  
 

Stiftelsen Johannes Plates kulturminnesfond: för vård, undersökning och beskrivning 

av fornlämningar och kulturhistoriska minnen i Bohusläns hembygdsförbunds 

verksamhetsområde. Mer info: Bohusläns hembygdsförbund, 0522-65 65 14.  
 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne: till allmännyttiga föreningar med sociala ändamål; 

slöjder och näringar. www.larshiertasminne.se 
 

Fler tips! 

Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Postkodstiftelsen m.fl. delar också ut bidrag. 

Dessutom finns en mängd fonder och stipendier, googla/sök så kan du hitta något 

bidrag/fond som din förening kan söka/söka ur.  

Se även gärna en lista över olika fonder och stipendier som finns hos Wikimedia:  

https://se.wikimedia.org/wiki/Lista_över_bidrag_att_söka  
 

Bohusläns hembygdsförbund okt 2021 

http://www.vgregion.se/
http://www.arvsfonden.se/
http://www.crafoord.se/
http://www.margaretas-minnesfond.org/
http://www.kultursam.se/nord
https://lindebergsfornminnesfond.com/
http://www.larshiertasminne.se/
https://se.wikimedia.org/wiki/Lista_över_bidrag_att_söka

