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Ansökningshandlingarna innehåller två delar:
1) Bidragsansökan, som innehåller obligatoriska frågor
2) Analys, som innehåller frågor till hjälp för församlingens målskrivningsarbete

Bidragsansökan
NYBYGGARUPPROP ELLER LOKALUPPRUSTNINGSFONDEN
Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, senast 15 maj 2020 till:
bidrag.”namn på regionen”@equmeniakyrkan.se (T ex: bidrag.vast@equmeniakyrkan.se)
Eller via post till Equmeniakyrkan, Eva Danneholm, Box 14038, 167 14 BROMMA

Region inom Equmeniakyrkan:
Församlingens namn:

Församlingsnummer:

Adress:
Kontaktperson och ansvarig för ansökan
Namn:
Ange vilken roll kontaktpersonen har:

Ordförande

Telefon:

Kassör

E-post:
Härmed ansöker vi om bidrag med summa kr:

Ändamål
Ansökan gäller i första hand:

Nybyggarupprop

Lokalupprustningsfonden

Ansökan avser:
Nybyggnation

Tillbyggnad

Beskriv ändamålet för er ansökan om bidrag:

Ombyggnad

Lokalupprustning

Anställd
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Ekonomi för byggnadsprojektet

Församlingens ekonomi
Beskriv kortfattat (5–10 rader) församlingens ekonomi.
Bifoga senaste resultat- och balansräkningen.

Församlingens situation
Ange i punktform vilka verksamheter församlingen huvudsakligen har:

Bifoga församlingens vision och målformulering samt ange när den antogs och eventuellt reviderades av
församlingsmötet.
Församlingshandledare (om sådan finns)
Namn:

Telefon:

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
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ANALYS
Analysfrågorna är kopplade till bonuskriterierna
(www.equmeniakyrkan.se/bidrag). Vi är medvetna
om att alla församlingar inte bearbetat alla fråge
ställningar i analysdelen, vi ber er dock att svara
så gott ni kan även på de frågorna. Vi tror att de
frågor ni inte har svar på när ansökan skickats in
kan vara en grund till fortsatt bearbetning av er
självbild och bli ett verktyg i ert församlingsutveck
lande arbete.
Verksamhet
Vilka är församlingens viktigaste verksamhetsområden
idag, när det gäller inre uppbyggnad (samt hur har
dessa förändrats de senaste 10 åren)?

Relationer
Beskriv era relationer med andra församlingar inom
Equmeniakyrkan och regionen.

Beskriv i vilken omfattning ni deltar i regionalt och
nationellt arbete inom Equmeniakyrkan.

Vilka är församlingens viktigaste verksamhetsområden,
när det gäller utåtriktat arbete (samt hur har dessa
förändrats de senaste 10 åren)?

Vilka ekumeniska relationer har församlingen?

Beskriv er situation kring verksamhet kring barn och
unga:

Hur påverkar dessa relationer församlingens liv?

Är församlingen delaktig i integrations- och mångfaldsarbete? Om ja, beskriv hur:

Beskriv relation till eventuell församlingshandledare.
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Styrka och svaghet
Vad är församlingens styrka idag?

Vilka är församlingens kontaktytor till närsamhället
idag?

1.
2.
3.
Vad är församlingens svaghet idag?

Vad erbjuder församlingen närsamhället?

1.
2.
3.

Omvärldsanalys
Vilka samhällsinstitutioner finns i församlingens närhet
(skolor, sjukhus, serviceboenden etc.)?

Vilka föreningar/församlingar verkar i församlingens
närhet?

Beskriv hur samhällets framtidsplan ser ut för närområdet de närmaste 10 åren (nya bostadsområden,
skolor, affärskomplex, hotell, idrottsanläggningar,
befolkningsminskning/-ökning etc.)?

Vilka tror ni är närsamhällets fem viktigaste behov i
framtiden? Hur kan församlingen möta dessa behov?

Vad behöver församlingen hjälp med för att nå sina
mål/möta närsamhällets behov?

Pionjär inriktning
Har församlingen planer på att delta i/starta
församlingsgrundande verksamhet de närmaste åren?
Ja

Nej

Om ja, vad och när?

Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, senast 15 maj 2020 till:
bidrag.”namn på regionen”@equmeniakyrkan.se (T ex: bidrag.ost@equmeniakyrkan.se)
Eller via post till Equmeniakyrkan, Eva Danneholm, Box 14038, 167 14 BROMMA
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NYBYGGARUPPROP ELLER BIDRAG FRÅN
LOKALUPPRUSTNINGSFONDEN
Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från Nybyggarupprop och från Lokal
upprustningsfonden. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter
beredning i regionerna. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de
ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.
KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR
Kriterierna är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och av mottagaren.
Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad,
ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler.
Ändamålet
• Byggnationen/upprustningen ska vara ekonomiskt försvarbar
• Byggnationen/upprustningen ska vara framåtsyftande, och stärka den lokala församlingens
möjligheter att verka.
• Satsningen ska ligga i linje med Equmenia
kyrkans vision och teologiska grund
• Satsningen ska vara byggd på omvärldsanalys;
t ex om församlingens betydelse i det omgivande
samhället.
Mottagare
Obligatoriska kriterier
• Vision och konkreta målformuleringar
• Inriktning på att växa/utvecklas
• Otillräckliga egna ekonomiska resurser för
ändamålet.
• Ekonomisk plan för nertrappning av bidraget
samt senaste resultat- och balansräkning ska
bifogas.
Bonuskriterier
• Relation med församlingshandledare
• Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete
• Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete
• Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst
• Kyrkoavgiftsbetalare
• Ändamålet kan vara till nytta för någon annan
församling.
Medel ur lokalupprustningsfonden betalas ut i
samband med byggnationen mot uppvisande av
betalda fakturor. Medel från nybyggarupprop
utbetalas efter genomfört upprop.

VID FRÅGOR KONTAKTA ANSVARIG VID KANSLIET
ELLER ANSVARIG I DIN REGION:
Kansliet
Eva Danneholm, 08-580 031 25
eva.danneholm@equmeniakyrkan.se
Regionerna
Nord:
André Jakobsson, 070-697 06 13
bidrag.nord@equmeniakyrkan.se
Mitt:
P-O Byrskog, 076-505 31 24
bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se
Svealand: Helen Friberg, 070-312 44 74
bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se
Stockholm: Jenny Dobers, 070-931 03 34
bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se
Väst:
Elin Alm, 08-580 031 23
bidrag.vast@equmeniakyrkan.se
Öst:
Peter Bernhardson, 072-741 15 11
bidrag.ost@equmeniakyrkan.se
Syd:
Charlotte Thaarup, 072-302 77 00
bidrag.syd@equmeniakyrkan.se

Ansökan insänds helst digitalt, senast
15 maj 2020 till:
bidrag.”namn på regionen”@equmenia
kyrkan.se
(T ex: bidrag.vast@equmeniakyrkan.se)
Eller via post till:
Equmeniakyrkan, Eva Danneholm,
Box 14038, 167 14 Bromma
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