Region Värmland arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i
framtiden. En analys av covid-19-pandemin påverkan på folkhälsan visar att de sociala begränsningar pandemin lett till påverkan på människors vardag och kommer att få konsekvenser för
folkhälsan. Region Värmland utlyser extra pengar för att idéburna organisationer ska kunna jobba
med projekt föranledda av covid-19, som bidrar till social hållbarhet och folkhälsa.

Bakgrund
När covid-19-pandemin var ett faktum våren 2020 skedde en rad åtgärder för att förhindra en
alltför snabb spridning av viruset. Mycket handlade om att begränsa människors fysiska, och därmed sociala, kontakter. De nödvändiga åtgärderna minskar risken för smittspridning och innebär
samtidigt att en mängd hälsofrämjande aktiviteter och arenor har försvunnit. Skyddsfaktorerna har
blivit färre och allvarliga riskfaktorer såsom isolering, passivitet, arbetslöshet och brist på sociala
aktiviteter blivit fler.
Tillgången till skyddsfaktorer och exponeringen för riskfaktorer är inte jämnt fördelad mellan olika
grupper i samhället. Rapporten ”Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland,
till följd av covid-19”, visar hur människors liv och livsvillkor förändras ur ett värmlandsperspektiv
och vilka risker vi kan se att det medför. Det är viktigt att visa att det finns möjligheter att skapa
goda och jämlika förutsättningar för hälsa.

Utlysningens inriktning och syfte
Utlysningen ska finansiera insatser utanför den ordinarie verksamheten. Med andra ord en
tillfällig verksamhet som bedrivs i projektform, under avgränsad tid, ekonomi och arbetsinsats.
Ansökningar som tar sin utgångspunkt i någon av de beskrivna målgrupperna i rapporten
”Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19” prioriteras.

• Barn och unga - Att barn och unga får tillgång till mötesplatser och föreningsliv som exempelvis främjar goda levnadsvanor och social samvaro. Vissa grupper av barn kan behöva tillgång till trygga platser, trygga vuxna, studiestöd och studiero. Prioritet på insatser som gäller
barn och unga upp till och med gymnasieålder.
• Ofrivilligt ensamma och personer i behov av stöd som blivit mer isolerade – Att motverka
psykisk ohälsa till följd av ensamhet, oro och hemmasittande genom att tillhandahålla positiva
sammanhang oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning o.s.v.
• Grupper som behöver särskild motivation eller stöd kopplat till levnadsvanor – Att stärka
positiva levnadsvanor eller minska risken att destruktiva vanor och beteenden ökar. Det kan
innefatta exempelvis fysisk aktivitet, utevistelse i naturen, information och stöd kring goda
matvanor eller kring risk- och missbruk (alkohol, narkotika, spel om pengar).
• Personer som är eller riskerar att bli utsatta för våld i nära relationer - Att motverka isolering i otrygga hem där olika typer av våld förekommer. Det kan handla om att utveckla information och arbetssätt för att nå utsatta och erbjuda stöd.
Aktiviteter ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande exempelvis maximalt
antal deltagare, hygienrutiner och utrymme/avstånd.

Projekt som innehåller något av nedanstående kriterier ges
högre prioritet
• Samverkan med annan/andra idéburna organisation/er prioriteras.
• Projektstart under kvartal 1 2021 prioriteras.

Du som kan söka:
• Organisationerna ska följa Region Värmlands riktlinje för bidrag till civilsamhället
Villkor idéburen organisation. Till skillnad från de villkor som gäller vid ansökan om ordinarie
verksamhetsbidrag är denna utlysning även öppen för lokala organisationer (inte enbart länsövergripande organisationer).
• Ansökan ska gälla insatser utöver den ordinarie verksamheten. Insatserna ska vara avgränsade ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats och projektbidraget ska användas för de ändamål
som angetts i ansökan och ha koppling till de målgrupper och risker som lyfts fram i rapporten
”Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19”.

Projekttid
1 januari 2021 - 31 december 2021.

Utlysningens totala storlek
2 miljoner kronor (fördelas över flera projekt).

Ansökningstid
12 oktober - 12 november 2020. För sent inkommen ansökan handläggs inte.

Beslut
Meddelas den 24 november via mail för utbetalning i december 2020.

Anmälningsblankett och mer information
regionvarmland.se/utlysningideburen

Frågor – kontakta:
Sofia Nordström, Region Värmland, sofia.nordstrom@regionvarmland.se, 010-831 42 12
Pia Augustsson, Region Värmland, pia.augustsson@regionvarmland.se, 010-831 94 10

