Förfrågan om samarbete med Forum
för levande historia
Så här skickar du in en förfrågan om samarbete
Fyll i blanketten nedan och skicka den till registraturen@levandehistoria.se eller med post till
Forum för levande historia, Att: Diariet, Box 2123, 103 13 Stockholm.
Förslag om samarbete ska innehålla följande information för att kunna beredas: syfte, vad du
vill samarbeta om, målgrupp, sammanfattning av projektbeskrivning som tydliggör kopplingen
till aktuella teman och vårt uppdrag, tänkt finansiering, kontaktperson, eventuella andra
samarbetspartners, tidsplan.

Våra prioriterade teman
Våra teman för 2020 är Demokratin och Du och från hösten Sverige och Förintelsen
(arbetstitel) mer info publiceras under våren 2020. De prioriterade målgrupperna är lärare och
genom dem elever, kultur- och samhällsintresserad allmänhet, samt aktörer inom
civilsamhället med liknande frågor och målgrupper.

Vem söker samarbete?
(Organisation eller person)
Namn/Organisationsnamn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress
Telefonnummer
Kontaktperson

E-post

Om projektet och samarbetet
Projektnamn

Projektbeskrivning

Syfte med samarbetet

Finns andra samarbetspartners/bidragsgivare? Om ja, vilka?

Vad förväntas Forum för levande historia bidra med i samarbetet?

På vilken ort är det tänkt att förslaget huvudsakligen ska genomföras?

Tidsplanering: när ska det genomföras och vilka milstolpar behövs för förslagets genomförande?

Vilken tänkt målgrupp har förslaget?

Hur är det tänkt att förslaget ska finansieras? Bifoga gärna en tänkt budget.
Observera att Forum för levande historia inte är en bidragsgivande myndighet!

Övrig information

Så hanteras inkommande förslag

Forum för levande historia är inte en bidragsgivande myndighet. När vi samarbetar med andra
aktörer är det verksamhet som utgår från våra beslutade teman och målgrupper samt
kompletterar det vi planerar.
Vårt uppdrag är att arbeta nationellt, därför värdesätter vi förslag på samarbeten som bidrar till
geografisk spridning.
Myndigheten har ofta ett års framförhållning eller planering och startar sällan samarbeten under
pågående verksamhetsår. För mindre eller redan finansierade förslag om samarbeten är
planeringen kortare. Vi tar endast emot skriftliga förslag på samarbeten. Inkommande förslag
bereds och beslut fattas vid 5 tillfällen per år. 2020 fattas beslut i slutet av januari, mars, maj,
september och november.
Alla förslag som kommer till oss diarieförs.

