
Checklista: Sök medel för ett informationsprojekt
Med den här checklistan blir det enklare att söka medel från Brottsofferfonden för  
informationsprojekt. Gå igenom checklistan och se till att er ansökan innehåller de 
uppgifter som efterfrågas. 

Exempel på informationsprojekt
• Ta fram, uppdatera, trycka och översätta broschyrer 

• Anpassa material för en särskild målgrupp, till exempel äldre, barn  
   och unga eller personer med funktionsnedsättningar

• Marknadsföra föreningen genom annonser

• Delta på marknader och mässor

Projektbeskrivning
Svara på de här frågorna när ni beskriver projektet: 

     Hur kan projektet öka kunskapen eller förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer?

     Vem är er målgrupp och hur många tror ni att ni kommer nå?

     Vad ska ni sprida information om?

     Hur ska ni sprida materialet?

Ska ni producera trycksaker eller annonser? Svara också på de här frågorna:
     Hur ska materialet produceras? Vem ska göra det?

     Vilken typ av material ska ni ta fram och i vilket format?

     Hur många exemplar ska ni trycka eller hur många gånger ska ni annonsera?

Budget/beräknande kostnader för projektet
Se till så att kostnaderna för projektet uppställda på så sätt att det tydligt framgår vad  

som kostar och hur mycket det kostar. Kom ihåg att ni inte kan få bidrag för kostnader som ni 

har haft innan ni får beslut om er ansökan.

Exempel på hur en budget kan se ut för ett informationsprojekt:

Utgift Kostnad
Layout av broschyr och affisch

Översättning av broschyr, ange antal språk

Tryck av broschyr i A5-format, ange antal exemplar 

Tryck av affisch, ange antal exemplar
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