
 
Utlysning – kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga   
Förberedande formulär med frågor, läs gärna texten om utlysningen i slutet av detta dokument. 
Formuläret är i fem steg.  

Ruta=en fråga i formuläret 

*=obligatorisk fråga 

Kursiv text=hjälptext 

Första steget: Om er organisation 

Integritetspolicy * 

Vänligen kryssa i här att du har läst och förstått vår integritetspolicy 

Läs vår integritetspolicy 

 

Organisationens namn * 

 

Beskriv er organisations huvudsakliga verksamhetsområde, hur projektet skiljer sig från er löpande 
verksamhet. * 

Max 1000 tecken 

 

Gatuadress * 

 

Postnummer * 

 

Postort * 

 

Land där organisationen är registrerad * 

 

År då organisationen registrerades * 

T.ex. 2005 

https://postkodstiftelsen.se/integritetspolicy/


 

Hemsida 

 

E-postadress till organisationen 

 

Organisationsform * 

Ideell förening/Stiftelse 

 

Organisationsnummer * 

T.ex. 8XXXXX-XXXX 

Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan ansöka om stöd. 

 

Andra steget: Föregående års intäkter (ange i SEK) 

År * 20XX 

 

Belopp i SEK * 

 

Har organisationen några anställda? Om ja, hur många heltidsanställda under föregående år? * 

 

Tredje steget: Kontaktperson 

Förnamn * 

 

Efternamn * 

 

Telefonnummer * 

 

E-postadress * 

 

 

 



Fjärde steget: Om projektet 

Projektets namn * 

 

Ge en kortfattad beskrivning av projektet. Motivera även hur projektet passar inom utlysningens 
tematik och varför er organisation är lämpad att driva projektet. *  

Max 1500 tecken 

 

Önskat startdatum * Önskat slutdatum * 

Projekt som beviljats stöd kan startas mellan 4–9 månader efter att utlysningsperioden avslutats. 

Projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader. 

 

Projektets totala kostnad, ange i SEK * Sökt belopp från Postkodstiftelsen i SEK * 

Storlek på stödet kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer ligga på 
mellan 1-3 MSEK. 

 

Bifoga projektbudget (max 12MB) * 

Släpp filer här för att ladda upp 

Tillåtna filtyper .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx (max 1 fil) 

Förtydliga i budgeten vad det sökta stödet från oss ska gå till. Uppge andra finansiärer - både 
tilltänkta och bekräftade. Tänk på att alla summor ska vara inklusive skatter och sociala avgifter. 
Observera att vi inte beviljar stöd till projekt som främst söker stöd för byggnations- och 
renoveringskostnader, kortare evenemang eller enbart resor/utbyten.  

Femte steget: Projektbeskrivning 

Var ska projektet äga rum? * 

Max 500 tecken 

Projektets aktiviteter ska huvudsakligen genomföras i Sverige. Ange om möjligt, de svenska regioner 
och kommuner där projektaktiviteter kommer genomföras. Om ni ska genomföra aktiviteter 
utomlands, förtydliga detta här.  

 

Vilka ska nås av projektet? Beskriv även hur målgruppen ska nås. * 

Max 500 tecken 

 

Varför är ert projekt viktigt att genomföra? * 



Max 2000 tecken 

Beskriv utmaningen som ert projekt adresserar. 

 

Vilka aktiviteter ska ni genomföra i projektet? * 

Max 2000 tecken 

 

Vad vill ni uppnå genom projektet och vad förväntar ni er att det ska leda till? Hur kan projektet bidra 
till en positiv utveckling, nya insikter eller förändring? 

Max 2000 tecken 

Ange så konkret som det är möjligt, förväntade utfall och resultat, både i kvalitativa och kvantitativa 
mått. Till exempel hur många inom tilltänkta målgrupper som ni räknar med att nå genom projektet. 

 

Hur kan det som ni vill uppnå med projektet bli långsiktigt hållbart och/eller relevant över tid? Hur 
ska era lärdomar och resultat spridas och bli angelägna för fler? * 

Max 2000 tecken 

Förklara hur ni tänker följa upp och bedöma vad projektet lett till. 

 

Vilket av de globala målen för hållbar utveckling relaterar projektet främst till? * 

Läs mer om de globala målen här. Passar ert projekt inte in på något av de globala målen så välj det 
som känns närmast. 

 

Motivera kort ert val av globalt mål. 

Max 500 tecken 

 

Tar ni för närvarande emot stöd eller söker ni stöd från något av de andra Postkodlotterierna i 
Nederländerna, Storbritannien, Tyskland eller Norge? 

Max 350 tecken 

 

Hur fick ni kännedom om Postkodstiftelsen? * 

 

Förtydliga gärna ert ovan valda alternativ (hur ni fick kännedom om Postkodstiftelsen) 

Max 500 tecken 

https://www.globalamalen.se/


Om utlysningen:  

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan 
utmaningar i vår samtid, och existentiella frågor om en osäker framtid bemötas.   

Och nya idéer kan födas.  

Som en del i Postkodstiftelsens satsning på kulturområdet har vi identifierat ett antal särskilt 
prioriterade områden, som vi lägger extra fokus på de närmsta åren. Kreativitet, fantasi och 
föreställningsförmåga, är ett av dem. Därför gör vi nu en särskild utlysning med målet att bevilja 
totalt minst 12 MSEK till projekt inom området. 

Kulturen spelar en viktig roll i samhället och för samhällets utveckling. Vi tror dessutom att konsten 
och kulturen har en unik kapacitet att vidga perspektiven, utmana invanda föreställningar och hjälpa 
oss att lyfta blicken för att kunna identifiera och utveckla lösningar för människans, samhällets och 
naturens olika utmaningar. Vi vill därför främja kreativiteten, fantasin och förmågan att kunna 
föreställa sig andra verkligheter. Och vi vill möjliggöra för konsten och kulturen att utforska, 
undersöka, experimentera och utmana etablerade normer, bilder och berättelser av hur vårt 
samhälle ska se ut och fungera. Nu och i framtiden.   

________________________________________ 

För att beviljas stöd inom utlysningen ska projektet: 

• Drivas av kulturaktörer som utifrån konstnärliga metoder och processer vill utforska nya 
perspektiv på människans, samhällets eller naturens utmaningar, 

• Bjuda in människor att genom konst och kreativitet, utmana invanda föreställningar, använda 
fantasin och utveckla föreställningsförmågan för att väcka nyfikenhet och engagemang för 
nya tankebanor och lösningar som främjar en positiv utveckling av samhället, 

• Arbeta utforskande men använda tillförlitliga tillvägagångssätt och processer. 

________________________________________ 

Projektet kan med fördel: 

• Vara inkluderande och nå utanför de etablerade målgrupperna, bjuda in flera och för 
sammanhanget oväntade perspektiv och röster, 

• Arbeta sektoröverskridande, utveckla möten över gränser och/eller koppla ihop parter som 
inte vanligtvis brukar samarbeta, 

• Involvera människor i den kreativa processen och/eller göras relevant för en ny eller större 
grupp människor, 

• Våga utmana och/eller använda okonventionella metoder och uttryck som kan tjäna som 
inspiration eller goda exempel för kultursektorn. 

Genom den här satsningen vill vi bevilja projektstöd om totalt minst 12 MSEK, fördelat på flera 
organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av 
beviljade stöd kommer ligga på mellan 1-3 MSEK. Postkodstiftelens stöd kan utgöra hel- eller 
delfinansiering. Projekten kan pågå mellan 12 och 24 månader och påbörjas mellan 4-9 månader 
efter sista ansökningsdagen den 12 april. Projektets aktiviteter ska huvudsakligen genomföras i 
Sverige.   


