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KRITERIER 
 

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND OCH RADIOHJÄLPSFONDEN 
FRITIDSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH/ELLER KRONISK 

SJUKDOM 
 
Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till barn/unga, med hemvist i Sverige, med en 
funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. 
Radiohjälpsfonden är ämnad för stöd till vuxna personer enligt samma kriterier. 
Medel som beviljas är avsedda som del till kostnader för medhjälpare som behövs för att den 
inplanerade aktiviteten med minst fem deltagare ska kunna genomföras. 
 
 
VEM KAN ANSÖKA OM MEDEL? 
Ideella medlemsföreningar med huvudsyfte att stödja personer med funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom kan ansöka om medel till medhjälparekostnader (när samhället inte står 
för dessa kostnader) i samband med fritidsverksamhet. 
 
Ideella föreningar som stöder fritidsaktiviteter som t ex ridning, simning och som har ett samarbete 
med en lokal funktionsnedsättningsförening är också välkomna med ansökningar. 
 
Medel kan också sökas för medhjälparekostnader till/av: 
– koloniverksamhet för socialt utsatta grupper av barn/ungdomar 
– en patientförening som drivs av patienterna själva men inte av personal/föräldrar 
– en föräldraförening som tillhör ett riksförbund 
– en ideell förening på folkhögskola/studieförbund riktad till personer med funktionsnedsättning 
som drivs av eleverna själva 
 
Föreningar som ansöker om medel ska ha funnits i minst två år och inneha ett 
organisationsnummer och ett pg/bg. De som söker för första gången ska till ansökan bifoga 
stadgar, senaste årsredovisningen och en förteckning över styrelsens ledamöter. 
 
Forskningsstiftelser kan söka medel för sådan forskning som är ett komplement till samhällelig och 
kommersiellt betingad medicinsk forskning. Forskning relaterad till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning har två olika inriktningar: 
– traditionell medicinsk forskning inriktad på diagnoser, läkemedel etc. 
– social forskning rörande personer med funktionsnedsättnings situation  
 
Ansökningar från kommunala/landstings- eller statliga inrättningar som exempelvis särskolor eller 
gruppboenden kan inte behandlas, inte heller ansökningar från privatpersoner eller ekonomiska 
föreningar. 
 
 
TILL VAD KAN/KAN INTE MEDEL SÖKAS? 
Medel kan sökas till kostnader för medhjälpare och avser primärt resor, uppehälle etc. och endast i 
undantagsfall arvode/lön. I de fall ersättning för arvode/lön söks ska detta särskilt motiveras. 
 
Det går inte att ansöka om medel till ytterligare medhjälpare för den/de som har med sig personlig 
assistent. Medel kan inte heller sökas till kostnader för assistenten. 
 
Medel kan sökas till hjälpmedel och till enklare anpassning som behövs vid fritidsverksamhet. I 
ansökan beskrivs varför hjälpmedlet/anpassningen behövs och en offert bifogas om kostnaden 
överstiger 5 000 kr. Om medel beviljas ska hjälpmedlet köpas in och ägas av föreningen. Obs, 
hjälpmedel och anpassning gäller endast ansökningar från Kronprinsessan Victorias fond.   
 
Medel kan också sökas till eventuell merkostnad som belastar föreningen: t ex specialbuss, 
föreläsare, sjuksköterska.  
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Medel kan inte sökas till inventarier eller till verksamheten som sådan.  
 
Observera: För närvarande kan vi inte ta emot ansökningar om medel till forskning eller 
utlandsresor.  
 
 
REKVIRERING OCH REDOVISNING 
Beviljade medel ska rekvireras senast tre månader efter genomförd aktivitet på Radiohjälpens 
blankett som finns att ladda ner från www.radiohjalpen.se  
Medel som inte rekvireras inom föreskriven tid återgår till fonden utan påminnelse. 
Beviljas medel över 30 000 kr kan rekvireras innan aktiviteten startar.  
Beviljade medel under 30 000 kr kan endast rekvireras efter avslutad aktivitet, i samband med att 
redovisningen skickas in. 
 
Redovisning ska göras senast tre månader efter genomförd aktivitet på Radiohjälpens blankett.  
Om föreningen märker att man inte hinner redovisa i tid ska en skriftlig begäran om ett nytt 
rapportdatum i god tid göras från Radiohjälpen. 
Redovisningsblanketten rekvireras från radiohjalpen@svt.se Till redovisningen ska bifogas en lista 
över medhjälparna samt kopior av kvitton/fakturor gällande medhjälparnas kostnader.  
Vid beviljade belopp under 100 000 kr ska redovisningen godkännas av föreningens 
förtroendevalda revisor.  
Föreningar som beviljats belopp mellan 30 000 – 100 000 kr ska till redovisningen bifoga ett intyg 
(blankett för intyg laddas ner från www.radiohjalpen.se) där föreningens kassör/ekonomiansvariga 
och en behörig firmatecknare intygar att redovisningen är korrekt. 
Vid beviljade belopp över 100 000 kr ska redovisningen granskas och godkännas av en kvalificerad 
revisor. 
 
 
SISTA ANSÖKNINGSDATUM ÄR 1/3 OCH 1/9 
Medel beviljas inte till aktiviteter som redan har ägt rum då beslut fattas. Se www.radiohjalpen.se 
för beslutsdatum. 
Aktiviteten ska vara inplanerad och anges i tid.  
Högst två ansökningar per tillfälle, en per blankett. 
 
 
Då Radiohjälpen har ett samarbete kring ansökningar/redovisningar med RSMH ber vi RSMH:s 
lokalföreningar att vända sig till sitt riksförbund för information. 
 
 
 
 
 
2016-10-20 
 

http://www.radiohjalpen.se/
mailto:radiohjalpen@svt.se
http://www.radiohjalpen.se/
http://www.radiohjalpen.se/

