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Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan har möjlighet att förmedla statligt
organisationsbidrag från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund).
Inför fördelningsarbetet vill vi försöka skaffa oss en så tydlig bild som möjligt
av det som sker i de församlingar som söker bidrag. Därför är det nödvändigt
att i ansökan både fylla i ansökningsblanketten och
församlingsbeskrivningsformuläret som är webbaserat. Du hittar
formuläret här.
Ansökningsblanketten har två sidor där sid 2 är en ekonomisk redogörelse. Ni
kan med fördel välja att bifoga ert senaste bokslut till ansökan. Själva
ansökningsblanketten behöver skrivas under och skickas med post till adressen
som står uppe i vänstra hörnet på detta papper.
Ansökningarna skall vara oss tillhanda 31 oktober så att vi kan fatta preliminära
beslut i början av december. Vi vet inte förrän i februari hur mycket pengar vi
har att fördela.

Kriterier för fördelning av SST -bidrag
Syftet med SST-bidragen från staten är att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i
form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. (Regleras i "Lag om
trossamfund", "Lag om stöd till trossamfund" samt "Förordning om
statsbidrag till trossamfund".) Medel kan användas för personellt stöd till
församlingar för att utföra pastorala uppgifter i församlingen av centralt
anställd personal.
Sverigeprogrammet har ansvaret för fördelningen av bidragen inom
Evangeliska Frikyrkans olika församlingar. Grundförutsättning är att det finns
en utvecklings- och tillväxtpotential hos dem som får del av dessa medel.

I fördelningen av bidragen prioriterar vi följande:
•

Utåtriktad verksamhet, särskilt verksamhet kopplad till
församlingsbaserad diakoni.

•

Församlingsgrundande verksamhet.

•

Ekonomiskt svaga församlingar för att bidra till möjligheten att ha
anställd pastor.

•

Församlingar som har ett tydligt definierat arbete för att stödja och
utrusta andra EFK församlingar.
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Övriga förutsättningar
•

Beträffande stöd till att etablera nya verksamheter måste det finnas
tillräckligt med tecken för att verksamheten ska kunna stå på egna ben
utan SST-bidrag inom en i förväg angiven tidsrymd.

•

Endast församlingar som lämnar in den statistik som utgör underlag
för EFK att kunna ansöka om och rekvirera medlen kan få bidrag.

•

Webbformuläret som heter ”församlingsbeskrivning” måste fyllas i för
att vi ska få en bild av församlingen som underlag för beslut. Du hittar
formuläret här.
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