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Vad är ett standardanslag från LCIF?

Ett standardanslag från LCIF är en möjlighet för liondistrikt och multipeldistrikt att ansöka om ett

matchande anslag. Dessa serviceprojekt som leds av lionmedlemmar fokuserar på att ta itu med

ouppfyllda humanitära behov i lokala samhällen där det finns ett större behov av konstruktion eller

utrustning. Standardanslag godkänns för större projekt som tjänar många människor, i huvudsak för

populationer med stora långsiktiga behov. Anslagens storlek ligger mellan 10 000 USD och upp till

100 000 USD. 

Ett viktigt element för standardanslagsprojekt är liomedlemmarnas starka engagemang och identifiering

med projektet. Lionmedlemmarna tar ledningen i att initiera projektet och investerar sin tid i utvecklingen,

koordineringen, finansieringen och implementeringen av projektet. Sådant stöd sträcker sig långt utöver

projektets inflytande och förtydligar lionklubbens identitet i samhället. Standardanslag är avsedda för

stöd av projekt som ligger utöver omfånget för Lions traditionella finansieringsaktiviteter. Lokala

matchande anslag kan komma från många ställen: Lionklubbar, distrikt, multipeldistrikt och källor

utanför Lions.

Viktiga element i ett standardanslagsprojekt:

Standardanslag kan stötta olika projekt, inklusive skolor för handikappade, barnhem, sjukhus eller

vårdcentraler, äldreomsorg, ögonbanker, livsmedelsbanker, hospiscenter, yrkesutbildningsanläggningar

för handikappade och hälsoundersökningsprogram m.fl. Det finns många möjligheter för ett

standardanslagsprojekt eftersom behoven inom varje samhälle varierar. Men varje standardanslagsprojekt

uppfyller följande kriterier:

• tar itu med ett viktigt humanitärt behov

• stöttar arbeten som är för stora för ett distrikt/multipeldistrikt att utföra själva

• ger långsiktiga fördelar för ett lokalt samhälle

• påverkar hela samhällen och hjälper stora befolkningsgrupper

• involverar Lions i utvecklingen och leveransen av tjänsten

• identifierar Lions som nära inblandade i projektet

• samlar in stora summor pengar från lokala lionmedlemmar

Projekt eller aktiviteter som inte kvalificerar för finansiering från 
LCIF-standardanslag:

• situationer som är mer lämpliga att finansieras av lokala regeringar eller andra institutioner

• driftskostnader eller löner för etablerade program och institutioner

• anslag för att betala tillbaka lån, etablera finansiella reserver eller tillhandahålla återbetalningar

• projekt för bara en klubb, minst två klubbar krävs

• samhällsförbättring: estetiska förbättringar, monument och minnesmärken, parker, simbassänger,

lekparker, idrottsplatser, klubbhus, samhälls- och allaktivitetshus

• individuell hjälp, enstaka evenemang, sponsorskap, stipendier och anslag

• förbrukningsmaterial, frakt, utbildningskostnader, resor och logi

• vetenskapliga forskningsprojekt; men ansökningar kan skickas in för forskningsutrustning och

byggande av ett Lions-anslutet center

• projekt som startar före styrelsens godkännande

Lionmedlemmarna i

distrikt 35-I stöttade

konstruktionen av en

ny träningsanläggning

för ledarhundar i

Palmetto, Florida, USA

med ett standardanslag

på 75 000 USD.

Expansionen av

Southeastern Guide 

Dog Center inkluderar

nya kennlar och en

veterinärklinik för att

träna ledarhundar.

Fram till idag har över

2 800 ledarhundar

framgångsrikt parats

ihop med elever.

Hur man ansöker om standardanslag från LCIF
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Exempel på
standardanslags-
projekt:



Vilka är stegen för att ansöka om ett standardanslag?
Steg 1: Komma igång

Innan ni fyller i en ansökan bör Lions ta ledningen i att utveckla projektet för sitt samhälle och etablera kommunikation med alla

projektpartners. Grupper av lionmedlemmar vara involverade på klubb-, distrikt- eller multipeldistriktsnivå. Projekt utvecklas enligt lokala

förhållanden. Läs igenom anslagsansökan och villkoren noggrant innan ni fyller i ansökan. 

Vi rekommenderar att ansökande lionmedlemmar rådfrågar LCIF-personalen innan de skickar in en ansökan för att fastställa om projektet

kvalificerar och fastställa sista ansökningsdatum. LCIF:s multipeldistrikts- eller distriktskoordinator kan också hjälpa lionmedlemmarna med

processen. När lionmedlemmarna har identifierat ett projekt som uppfyller alla villkoren kan en fullständigt ifylld ansökan och all tillhörande

kompletterande dokumentation skickas in. Se anslagsansökningsformuläret för mer specifik information. Ifyllda ansökningar måste tas emot

åtminstone 60 dagar före styrelsemötet.

➢ Ansökningar på distriktsnivå kräver distriktsguvernörens underskrift och distriktsrådets påskrift

➢ Ansökningar på multipeldistriktsnivå kräver rådsordförandes underskrift och multipeldistriktsrådets påskrift 

Steg 2: Föreläggande av ansökan och preliminär granskning 

När anslagsansökan och tillhörande information är fullständig bör ansökan skickas direkt till LCIF Humanitarian Programs Department.

Lionmedlemmarna bör spara en kopia av ansökan, samt korrespondens med LCIF.

När LCIF har tagit emot ansökan tilldelar vi ett unikt LCIF-spårningsnummer som förblir specifikt för denna anslagsansökan under hela

anslagsprocessen. Ansökan genomgår sedan en preliminär granskning av LCIF-anställda för att fastställa att den kvalificerar. Den preliminära

granskningen utvärderar föreslagen åtgärdsplan, projektets tekniska aspekter, Lions nivå av inblandning och rent allmänt hur komplett

ansökan är.

Efter den preliminära granskningen ger LCIF detaljerad återkoppling om ansökan, inklusive om den kvalificerar, hur komplett den är och om

det finns några frågor eller problem. Lionmedlemmarna kan bli ombedda att revidera anslagsansökan eller skicka in kompletterande

information. Den preliminära granskningen hjälper till att utveckla starkaste möjliga ansökan i förberedelse för den slutliga granskningen av

styrelsen. En ansökan kan godkännas, reduceras, bordläggas eller avvisas av styrelsen.

OBS! Eftersom ytterligare information ofta behövs under den preliminära granskningsprocessen, rekommenderar vi att ansökningar

skickas in i god tid före sista ansökningsdag. Ansökningar som är ofullständiga och kräver mer tid för förtydligande av detaljer, eller

de som ankommer efter sista ansökningsdag, kan hållas för granskning vid ett senare styrelsemöte. 

Steg 3: Granskning av styrelsen och efter godkännande

Anslagsansökningar som anses kvalificera och uppfyller

anslagsvillkoren går vidare för granskning av styrelsen.

Om ett anslag godkänns blir den vid godkännandet

sittande distriktsguvernör/rådsordförande till

anslagsadministratör och ansvarar för att dela ut

medlen och för den ekonomiska redovisningen för

anslaget. Ett godkännandebrev och anslagsavtal

skickas till anslagsadministratören, projektets

ordförande och alla projektpartners och anger villkoren

för anslaget, samt ekonomiska krav och

rapporteringskrav.

Anslagsadministratören ansvarar för att skicka LCIF en

slutlig rapport om projektet, senast tre månader efter

projektets slutförande. Lions har högst två år på sig att

slutföra ett standardanslagsprojekt. Ett rapportformulär

skickas till anslagsadministratören när anslaget

godkänns. Rapporten måste granskas och godkännas

av distriktsrådet/multipeldistriktsrådet före den skickas

till LCIF. Om den slutliga rapporten inte skickas in i tid

kan det påverka distriktets/multipeldistriktets möjlighet

att kvalificera för framtida ansökningar om

standardanslag.

Lions Clubs International Foundation 

Humanitarian Programs Department

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL USA 60523-8842

Telefon: +1-630-203-3819

Fax: +1-630-571-5735

E-post: lcif@lionsclubs.org
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EXEMPEL PÅ EN ANSLAGSANSÖKANS BUDGET
(intäkterna måste vara lika stora som kostnaderna, skicka in i USD)

Intäkter
5 lionklubbar 40 500 USD

(insamlade och utlovade) 10 000

Distriktsmedel 15 700
(insamlade)

Samhälle/företag/donationer 11 800
(förväntade)

Partnerorganisationer 22 000
(insamlade)

LCIF 100 000
USD 200 000

Kostnader
Byggnadens konstruktion 95 000 USD
(arbetsoffert bifogad)

Utrustning 63 000
(specificerade med 
kostnadsberäkningar)

Möbler 42 000
(specificerade med 
kostnadsberäkningar)

USD 200 000

OBS! Alla inkomstkällor måste klassificeras som insamlade, utlovade eller förväntade
när ansökan skickas in. Klubbidrag bör specificeras. Lionmedlemmar kan be om
finansieringsstöd från hela samhället. Lions har sex månader på sig från det datum
de fått godkännande att samla in och säkra de lokala matchande medlen.


