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Anvisningar för sökande i Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfonds 
ansökningssystem Apply  
 
Allmänna anvisningar och upplysningar 
– Ansökningar till Understödsfonden kan endast göras digitalt via Apply. 
– Ansökningar och bedömning görs fortlöpande under året med fyra till fem beslutstillfällen 
per år. För aktuella datum och klockslag se notiser på Sällskapets hemsida. 
– Bedömning görs och beslut fattas av Understödsfondens styrelse som utgörs av Kungl. 
Patriotiska Sällskapets förvaltningsutskott. I enstaka fall kan ansökan lämnas ut till extern 
sakkunnig med sekretess. Inga andra får ta del av ansökan. 
– Beslut om bifall publiceras på Kungl. Patriotiska Sällskapets webbplats och i dess 
årsberättelse med sökandens namn, projekttitel och beviljad summa. 
– Beslut om avslag publiceras ej. 
– Motivering till beslut lämnas ej. 
– Beslut om bifall och avslag meddelas endast per mejl. 
– I bifallsmejlet informeras om hur anslaget ska rekvireras. Anslag betalas ut cirka en månad 
efter det att rekvisitionen inkommit per post eller mejl till Sällskapets kansli. Under perioden 
1 juli–15 augusti betalas inga anslag ut. 
– Bifallna anslag kan rekvireras i två år efter beslutsdatum; därefter återgår anslaget till 
Understödsfonden. 
– Uppgifter om den sökande och ansökan lagras som underlag för bokföring, revision och 
utbetalningar. Därefter gallras de. 
– Angående GDPR läs [här]. 
 
Allmänna anvisningar för alla ansökningar 
– Vid första ansökningstillfället: skapa ett konto. Följ givna instruktioner. 
– Logga in med din e-postadress och ditt lösenord. 
– Har du glömt eller vill byta ditt lösenord, klicka på ”Återställ lösenord”. 
– Har du bytt e-postadress, kontakta Kungl. Patriotiska Sällskapet. 
 
– Du kan nu skapa en ansökan genom att klicka på ”Skapa ansökan”. Välj ”Sociala ändamål” 
eller ”Vetenskap och kultur”. 
– I denna vy kommer du att kunna se dina pågående och inlämnade ansökningar. 
– I kolumnen längst till höger kan du fortsätta att redigera pågående ansökningar genom att 
klicka på symbolen ”Pennan” respektive ta bort ansökningar genom att klicka på symbolen 
”Papperskorg”. 
– Du kan arbeta med en ansökan vid flera tillfällen. Din inskrivna text sparas automatiskt. 
– När ansökan är klar, klicka på ”Skicka in”. Om något i ansökan saknas, anges detta i ett gult 
fält högst upp i vyn. Om ansökan är komplett, får du en fråga om du vill skicka in eller 
återvända till ansökan. 
– När du skickat in ansökan får den ett diarienummer och du kan läsa hela texten inkl. 
bilagor i en pdf-fil på din ansökningssida. I detta läge kan du inte göra ändringar i ansökan.  
 
Särskilda anvisningar för ansökningar om sociala ändamål 



– Fyll i uppgifter om sökande. Anslag till sociala ändamål ges endast till organisationer. Varje 
ansökan måste ha en kontaktperson i organisationen. Observera att anslag ej ges till 
aktiebolag. 
– Fyll i uppgifter om projektet. Med fördel kan texten skrivas i ett worddokument och sedan 
klistras in. Antalet tecken kan beräknas lite olika av word och Apply. Eventuella bilder och 
grafer får bifogas i separata dokument. 
– Start- och slutdatum. Uppge en ungefärligs tidsram för den del av projektet som ansökan 
gäller. 
– Ange budget. Om det sökta bidraget utgörs av en helhet, beskriv både del och helhet. 
– Obligatoriskt att ange andra finansiärer om sådana finns, eller kommer att finnas. 
– Ladda upp bilagor till ansökan. Observera att ett referensbrev från en person med 
sakkunskap om projektet är obligatoriskt för att ansökan ska kunna behandlas. 
– Rapportering: Alla anslag till projekt rapporteras via Sällskapets ansökningssystem Apply. 
Projekten ska rapporteras inom ett år efter det att medlen rekvirerats. För att få ett nytt 
projektanslag beviljat ska rapport vara insänd.  
 
Särskilda anvisningar för ansökningar om Vetenskap och kultur – projekt 
– Välj typ av ansökan: ”Vetenskap och kultur – projekt”. 
– Fyll i uppgifter om sökande. Både privatpersoner och organisationer kan söka. Varje 
ansökan från en organisation måste ha en kontaktperson i organisationen. Observera att 
anslag ej ges till aktiebolag. 
– Fyll i uppgifter om projektet. Med fördel kan texten skrivas i ett worddokument och sedan 
klistras in. Antalet tecken kan beräknas lite olika av word och Apply. Eventuella bilder och 
grafer får bifogas i separata dokument. 
– Start- och slutdatum. Uppge en ungefärligs tidsram för den del av projektet som ansökan 
gäller. 
– Ange budget. Om det sökta bidraget utgörs av en helhet, beskriv både del och helhet. 
– Obligatoriskt att ange andra finansiärer om sådana finns, eller kommer att finnas. 
– Ladda upp bilagor till ansökan. Observera att ett referensbrev från en person med 
sakkunskap om projektet är obligatoriskt för att ansökan ska kunna behandlas. 
– Rapportering: Alla anslag till projekt rapporteras via Sällskapets ansökningssystem Apply. 
Projekten ska rapporteras inom ett år efter det att medlen rekvirerats. För att få ett nytt 
projektanslag beviljat ska rapport vara insänd.  
 
Särskilda anvisningar för ansökningar om Vetenskap och kultur – tryckbidrag 
– Välj typ av ansökan: ”Vetenskap och kultur – tryckbidrag”. 
– Fyll i uppgifter om sökande. Både privatpersoner och organisationer kan söka. Varje 
ansökan från en organisation måste ha en kontaktperson i organisationen. Observera att 
anslag ej ges till aktiebolag. 
– Start- och slutdatum. Uppge en ungefärligs tidsram för den del av projektet som ansökan 
gäller. 
– Fyll i uppgifter om projektet. Med fördel kan texten skrivas i ett worddokument och sedan 
klistras in. Antalet tecken kan beräknas lite olika av word och Apply. Eventuella bilder och 
grafer får bifogas i separata dokument. 
– Ange budget. Om det sökta bidraget utgörs av en helhet, beskriv både del och helhet. 
– Obligatoriskt att ange andra finansiärer om sådana finns, eller kommer att finnas. 



– Ladda upp bilagor till ansökan. Observera att tre bilagor är obligatoriska för att ansökan 
ska kunna behandlas: 
1) offert från förlag eller tryckeri 
2) ett referensbrev från en extern person med sakkunskap om bokprojektet (ej från 
förlaget); utlåtandet ska behandla läst manus 
3) textprov från boken inkl. innehållsförteckning 
–  Rapportering: Alla tryckningsbidrag rapporteras genom insänd publikation. Sällskapet 
noterar detta i ansökningssystemet Apply 


