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Handledning och villkor 

 
Syfte med projektbidrag inom Område God och Jämlik Hälsa 
Bidrag ges till organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för 
hälsa hos befolkningen i Värmland samt att människor som befinner sig i eller riskerar att 
befinna sig i en utsatt levnadssituation kan förbättra sina levnadsvillkor, för en ökad jämlikhet 
i hälsa för alla åldrar.  
 
Villkor 
Länsövergripande organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med 
inriktning mot hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder. Insatserna ska 
gälla utanför den ordinarie verksamheten och bedrivas i projektform, avgränsad i fråga om 
tid, ekonomi och arbetsinsats.  
 

• Bidraget avser insatser utanför ordinarie verksamhet som bedrivs i projekt-
form och är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.  

• Ansökan ska lämnas i god tid före projektets genomförande.  

• För att kunna ansöka om bidrag måste mottagaren ha slutredovisat tidigare 
beviljade bidrag från Region Värmland.  

• Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, 
rapportering och projektets/arrangemangets genomförande.  

• Region Värmland ska ha rätt att hos mottagaren av bidraget följa arbetet och 
ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet/arrangemanget 
och dess genomförande.  

• Alla lokaler som används för projektet, ska ha tillfredsställande tillgänglighet 
utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Projektansvarig ska på hemsida eller annat 
lämpligt sätt informera om eventuella begränsningar i tillgängligheten.  
 

Ansökan 
Ansökningen ska gälla för projekt planerade att genomföras under innevarande år.  
 
Ansökan görs löpande under året och prövas för separat utbetalning under innevarande år.  
 
Projekt kan som regel ges stöd i högst tre år, i regel med en nedtrappning av Region 
Värmlands ekonomiska insats. Ansökan ska lämnas varje år. 

 
Blankett finns på Region Värmlands web-plats  www.regionvarmland.se  
 
 

Att fylla i Ansökan   

Det är viktigt att ansökan är fullständigt ifylld. Samtliga organisationsuppgifter ska finnas med 

och information i samtliga fält skall vara ifyllda med kortfattade beskrivningar inkluseive 

beräknade projektkostnader. Hänvisning till bilagor godkänns inte.  

 
 
 
 

http://www.regionvarmland.se/
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Bedömning av ansökan 
Ansökningarna bedöms av en handläggningsgrupp inom Hållbar Utveckling, Region 
Värmland samt vid behov, specifik kompetens inom Region Värmland. 
 
Faktorer som beaktas vid bedömning:  

• storlek på målgrupp, tidsram, uppföljning, organisationens möjlighet till egen 
insats,  

• samverkan mellan organisationer,  

• att insatserna syftar till ökade förutsättningar för god och jämlik hälsa i 
befolkningen genom att stärka frisk- och skyddsfaktorer och till att minska 
skillnad i tillgång till resurser mellan olika grupper.   

• projektansökan som bygger på att huvuddelen av bidraget ska användas till 
ersättning eller lön till projektledare beviljas i begränsad omfattning.  

 
Bidrag till ungdomsorganisationer är avsedda för projekt som genomförs av eller vänder sig 
till unga mellan 6–25 år.  
 
 
Beslut  
Beslut om beviljat bidrag lämnas skriftligen senast fyra veckor efter inkommen ansökan. 
Beslutet gäller ett år i taget och samma projekt kan endast erhålla bidrag per kalenderår. 
 
 
Utbetalning 

Vid beviljat projektbidrag sker utbetalning inom 4 veckor efter mottaget beslut. 

 
 
Redovisning och återbetalning 
Slutredovisning ska lämnas senast tre månader efter projekttidens slut om inte särskild 
ansökan om anstånd lämnats och beviljats av Region Värmland.   
 
Bidragsmottagare är skyldig att snarast underrätta Region Värmland om väsentliga 
förändringar i projektet. 
Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om:  

• bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från 
sökanden,  

• förutsättningarna för projektets eller arrangemangets finansiering förändrats 
på ett väsentligt sätt  

• kostnaden för projektet blir väsentligt lägre än beräknat,  

• projektet på väsentliga punkter avviker från ansökan,  

• mottagaren använder bidraget för annat ändamål än det avsedda,  

• slutredovisning trots påminnelser inte lämnats.  
Om ett beslut upphävs sedan bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget 
betalas tillbaka helt eller delvis.  
 
Blankett finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se  
 
Information och kommunikation  
Vid kommunikation och information om projekt ska det tydligt framgå att Region Värmland 
gett bidrag. Det kan ske genom texten ”Med stöd av Region Värmland” eller genom att 

http://www.regionvarmland.se/
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texten ”Med stöd av” och Region Värmlands logotyp används i tryckt material, på 
webbplatser eller annat informationsmaterial.  
På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Värmland får kännedom om vad 
regionala skattemedel bidrar till.  
 
 

Kontakt 

Vid frågor, kontakta Utvecklingsledare Civilsamhället, Hållbar Utvecklig, Region Värmland. 
010-831 94 10 
 


