
Ansöka om ett  
LCIF-anslag

10 tips
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Tips 1 // Identifiera ett angeläget projekt som 
tillgodoser ett humanitärt behov för en grupp 
människor.

 » Genomför en bedömning av samhällsbehov.

 » Bedöm medlemmarnas förmåga att genomföra en 
insamling till förmån för projektet.

 » Identifiera möjliga samarbetspartner.

Kom ihåg!  Att Lions medlemmar är involverade är 
väsentligt för anslagsansökans godkännande och leder 
till mer framgångsrika projekt.       

Tips 2 // Diskutera projektidén med andra 
personer som kan ge vägledning och vara 
resurser.

 » Lokal ledare i Lions

 » Klubbarnas LCIF-koordinatorer

 » Lokala partner och experter

 » LCIF:s tekniska rådgivare

 » LCIF:s personal

Kom ihåg!  LCIF:s personal finns tillgänglig att vägleda 
projektidén och under ansökningsprocessen.

LCIF erbjuder flera olika möjligheter till 
anslag som stärker Lions hjälpinsatser.

Dessa tips hjälper dig att sammanställa bra 
ansökningar. 
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Tips 3 // Fastställ vilket av LCIF:s 
anslagsprogram som skulle kunna finansiera 
projektet.   

 » Läs mer om LCIF:s anslagsprogram på webbplatsen 
lionsclubs.org/sv/grants.

 » Speciella anslagskriterier avgör vilka projekt LCIF kan 
stödja.

Tips!  Anslag för distrikt och klubbar som påverkar 
samhället stödjer många olika typer av serviceprojekt och 
aktiviteter. Lär dig mer på webbplatsen lionsclubs.org/sv/
DCG.   

Tips 4 // Samarbeta med LCIF, för att 
sammanställa en bra ansökan.

 » Läs igenom hela anslagsansökan, för att bli informerad 
om de specifika anslagskriterierna.

 » Kontakta LCIF:s kunniga personal, för att 
ansökningsprocessen ska gå smidigt.  

Glöm inte!  Innan du skickar in en ny ansökan måste 
du kontrollera status för inskickade ansökningar och 
pågående anslag. Det kan finnas begränsningar gällande 
antal ansökningar och/eller pågående anslag för klubben, 
distriktet eller multipeldistriktet. 

Visste du att? 
Tack vare programmet om anslag till distrikt och klubbar som 
påverkar samhället kommer 15 procent av ej öronmärkta 
donationer att överföras till anslag som finansierar lokala 
projekt på klubbnivå och/eller distriktsnivå. Besök lionsclubs.
org/sv/DCG för att lära dig mer! 
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Tips 5 // Innan ansökan skickas in är det 
viktigt att känna till vilka av LCIF:s anslag som 
kräver matchande medel.

 » Lokalt matchande medel måste vara i form av pengar. 
Donationer i annan form än pengar, såsom tid eller 
material, får inte tillgodoräknas gentemot kravet på 
lokalt matchande medel.

 » Matchande medel kan inkomma från flera olika källor. 
Kontakta LCIF:s personal, för att få förslag!

 » Förbered inför framgång, genom att känna till inom 
vilken tid matchande medel måste samlas in.

Specialtips!  Ett starkt finansiellt åtagande från 
Lions medlemmar kan göra projektet ännu mer 
framgångsrikt.   

Tips 6 // Besvara alla frågor om ansökan 
noggrant och tillhandahåll stödjande 
dokumentation såsom en detaljerad budget. 

 » Tillhandahåll detaljerade svar och god dokumentation, 
för att underlätta ansökningsprocessen.

 » Bifoga en detaljerad budget och information som 
beskriver varje kostnad. Exempel på budget finns i varje 
anslagsansökan. 

Kom ihåg!  En detaljerad och komplett ansökan förenklar 
granskningsprocessen.
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Tips 7 // Inkludera även de godkännanden av 
ansökan som krävs. 

 » Kom ihåg att inkludera de namnteckningar som krävs 
för ansökans godkännande.

 » Bifoga klubbens/distriktets/multipeldistriktets 
godkännande på det sätt som anges i ansökan om 
detta krävs.

Visste du att?  För att kunna handläggas av LCIF måste 
ansökan vara godkänd. 

Tips 8 // Förstå hur man skickar in en 
ansökan. 

 » Skicka ett exemplar av ansökan till den e-postadress 
som finns angiven i ansökan.

 » Om det inte går att skicka in ansökan via mejl ska den 
skickas via vanlig post till den adress som finns angiven 
i ansökan.

 

Dela din berättelse  
Att dela med sig av berörande berättelser är ett utmärkt sätt 
att öka stödet till LCIF. Uppmuntra alla medlemmar att dela 
med sig av berättelser om sina insatser, vilka har fått anslag 
från LCIF, och hur de har påverkat. Besök lionsclubs.org/sv/
ShareYourStory för att skicka in din berättelse. 
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Tips 9 // Missa inte möjligheten! Var noga 
med att skicka in ansökan senast föreskrivet 
datum.

 » Sista dag att skicka in ansökan som ska granskas av 
LCIF:s förtroenderåd är 90 dagar före dess möte där 
ansökan kommer att granskas.

 » Ansökningar om vissa typer av anslag granskas 
fortlöpande.

 » I varje anslagsansökan finns information om vilka 
specifika datum som gäller. 
 
Glöm inte!  Att skicka in ansökningar i god tid ger 
möjlighet att granska och göra eventuella ändringar 
innan sista datum infaller. 

Tips 10 // Ha tålamod efter det att 
anslagsansökan har skickats in.

 » Vid mottagande tilldelas ansökan ett nummer som följer 
med under hela anslagets livscykel, från ansökan till 
slutrapport.

 » LCIF:s personal kommer gå igenom ansökan noggrant 
och kan ställa frågor eller efterfråga ytterligare 
information, för att ansökan ska bli komplett.

 » När ansökan anses vara komplett kommer den att 
presenteras för beslutande organ.

Var optimistisk!  Många ansökningar beviljas helt! Även 
om vissa ansökningar beviljas med särskilda villkor 
och/eller lägre belopp, bordläggs för senare beslut eller 
avslås är det bra att förbereda sig på positivt besked.
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Anslagsansökan från början till slut
Ett anslag från LCIF gör det möjligt för Lions medlemmar att öka sin påverkan ytterligare. 
Nyfiken på hur anslag fungerar? Ta en titt på livscykeln för ett anslag, från inledning till 
slutförande.

Varje program har specifika krav och processer.  
För mer information besöker du webbplatsen lionsclubs.org/sv/grants eller kontaktar en av 

LCIF:s programspecialister. 
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Diskutera projektidén 
med LCIF vid behov.

Genomför en  
bedömning, för att finna 
samhällets/projektets 
behov. Projekt måste 

fokusera på ett 
humanitärt behov som 
inte har tillgodosetts.

Gå igenom  
anslagsansökan och 

kriterier.
Fyll i ansökan.

Skicka in ansökan  
till LCIF senast  
angiven dag.

LCIF kommer att ge 
återkoppling om 

ansökan vid behov och 
revidera om  
nödvändigt.

Anslagsansökan 
granskas av LCIF:s 
förtroenderåd eller 

rådgivande kommitté.

Sökande underrättas 
om förtroenderådets 

eller kommitténs beslut.

För beviljade projekt 
utbetalas medlen ut när 

anslagsvillkoren har 
uppfyllts.

Projektet inleds.
Skicka in delrapporter 

till LCIF.
Skicka in slutrapport 

när projektet är 
avslutat.

För mer information om LCIF-anslag  
ring 630-468-6892 eller 
mejla lcif@lionsclubs.org. 
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