
 

Beslut 
2015-01-15 

  
Dnr 1596/14    

  

Grekiska Riksförbundet 
Box 19100 
 
10432 STOCKHOLM 

Beslut om bidrag till organisationer bildade på etnisk grund 2015 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har den 15 januari 2015 beslutat att bifalla er 

ansökan om bidrag enligt Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk 
grund. 

Skälen för beslutet 

Vi bedömer att ni uppfyller villkoren för bidragen. 

Bidragsbelopp 

Ni får 371 293 kronor i organisationsbidrag. 

Bidraget kommer att betalas ut till plusgiro 854003-1. 

Bidraget kommer att betalas ut efter den 15 januari 2015. Bidrag över 222 500 kronor (det vill 
säga fem prisbasbelopp, 2015) betalas ut vid två tillfällen. Den andra utbetalningen sker vid 
månadsskiftet juni/juli 2015. 

Villkor för beslut 

Bidraget som ni får ska användas för verksamhet i Sverige under bidragsåret 2015 för att stärka 

organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i 
samhället. 

Ni som får bidrag ska redogöra för hur ni har använt det i enlighet med god redovisningssed. 
Myndigheten kan kräva tillbaka bidrag om det inte har använts i enlighet med bidragets syfte eller 
inte har utnyttats under den aktuella perioden. 

Övriga upplysningar 

Beslutet får inte överklagas. Allmän information om bidraget hittar ni på vår webbplats:  
http://www.mucf.se/bidrag-till-etniska-organisationer. 

Information om hur vi granskar ansökningar finns under rubriken Demokratisk organisation - så 
granskar vi. Principerna för hur vi har fördelat bidraget hittar ni under Så fördelas bidraget. 

Ni ska lämna en redovisning över vad bidraget har använts till som myndigheten skall ha fått 
senast DATUM SAKNAS. Den skall göras i enlighet med myndighetens riktlinjer för redovisning av 
bidrag. Observera att ni ska redovisa vissa uppgifter utifrån kön. Information om hur ni går tillväga 
när ni redovisar finns på webbplatsen under rubriken Redovisa ert bidrag. 

Beslutet har fattats av Eva Theisz, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter föredragning 
av handläggaren Moa Vallenholm. 

Om ni har frågor om beslutet kontakta handläggare för mer information. 

 

http://www.mucf.se/bidrag-till-etniska-organisationer


 

Vänliga hälsningar 

Moa Vallenholm 
handläggare 

moa.vallenholm@mucf.se 
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