
 

Riktlinjer för spontana ansökningar till Rymdstyrelsen om stöd till 
utvecklingsprojekt riktade till barn och unga med fokus på STEM-ämnen (inkl 
geografi) och rymd (RUBUS)  
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Icke vinstdrivande aktörer som arbetar med barn och unga kan ansöka om stöd till projekt 
med tydlig rymdinriktning inom STEM-ämnena inkl geografi (hädanefter kallade STEGM-
ämnena). Syftet ska vara att bland barn och unga öka intresset och kunskapen för STEGM-
ämnena genom att fokusera på rymden. Aktören kan vända sig till elever inom de 
skolformer som ingår i det svenska skolväsendet1, eller till barn och unga under deras 
fritid. Exempel på projekt kan vara rymdforskarskola för gymnasieelever eller att ta fram 
ett utbildningskoncept där klimat och rymd sätts i fokus riktad till barn i åldern 5-6 år. 
Ansökan görs i det formulär som finns på Rymdstyrelsens webbplats under Utbildning, 
RUBUS. 
 
De aktörer som ansöker om stöd måste vara icke vinstdrivande aktörer. Det är endast 
möjligt att söka bidrag för 12 månader i taget och i enlighet med EU:s statsstödsregler. 
 
Vad är ett projekt riktat till barn och unga? 
Ett projekt ska ha som syfte att genom att fokusera på rymden öka intresset och kunskapen 
om STEGM-ämnena bland barn och unga, antingen i samband med deras fritid eller som 
elever/barn inom de skolformer som ingår i det svenska skolväsendet2. Projektet ska ha mål 
som är kopplade till syftet med stödet. I projektet genomförs insatser eller aktiviteter för att 
nå projektets mål. Ett projekt är avgränsat i tid till skillnad från ordinarie verksamhet. 
Projektarbete är en arbetsform som är tillfällig.  
 
Svenska icke vinstdrivande aktörer som arbetar med barn och unga kan söka 
Icke-vinstdrivande museum, science centers och organisationer inom rymdsektorn samt 
andra icke-vinstdrivande skolaktörer och andra aktörer såsom barn och 
ungdomsorganisationer kan söka stöd för utvecklingsprojekt med tydlig rymdinriktning 
inom STEGM-ämnena. Projektet måste komma många till del så denna utlysning riktar sig 
därför inte till projekt som endast vänder sig till en enskild klass, skola eller mindre grupp 
barn/unga. Utlysningen riktar sig inte heller till projekt som primärt handlar om att utveckla 
och genomföra lärarfortbildningar, eller att producera läromedel. 
 
Ansökan 
Ansökan för utvecklingsprojekt riktade till barn och unga är en öppen utlysning och sker 
årligt löpande. Fyll i formuläret som finns på Rymdstyrelsens webbplats under Utbildning, 
RUBUS enligt ”Så bedöms ansökan”, se nedan. Skicka in det till application@snsa.se och 
ange i ämnesraden ”Ansökan till RUBUS, att: Perina Stjernlöf”. Beslut kommer att 
meddelas via e-post inom tre månader från inlämnad ansökan.  
 
Stödberättigade kostnader är exempelvis lönekostnader för tjänster i projektledning och 
projektgrupp (där även sociala avgifter ingår), produktion av material och liknande 
kostnader (dock inte läromedel). 
 

 
1 Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till 
och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare 
(till och med 20 år). 
2 Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till 
och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare 
(till och med 20 år). 
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Det är endast möjligt att söka bidrag för 12 månader i taget och i enlighet med EU:s 
statsstödsregler. 
  
Redovisning 
Redovisningen består av två delar, ett formulär med en ekonomisk redovisning och en 
författad slutrapport. I den ekonomiska redovisningen redovisas hur stödet har använts, 
formuläret finns på Rymdstyrelsens webbplats under Utbildning, RUBUS. Slutrapporten 
skrivs enligt instruktioner som finns på Rymdstyrelsens webbplats under Utbildning, 
RUBUS. 
 
Rymdstyrelsen har rätt att själv eller genom utpekade representanter genomföra revision av 
projektet. 
 
Fakturering (endast e-faktura) eller rekvisition måste ske senast till den beslutade 
faktureringsdagen. Rapportering från projektet ska ske senast det beslutade 
rapporteringsdatumet. 
 
Projektstödet kan normalt rekvireras från beslutsdagen. Om stödet inte utnyttjas i sin helhet 
skall kvarblivna medel betalas tillbaka till Rymdstyrelsen inom en månad efter inlämnad 
slutredovisning. Eventuell återbetalning sker till Rymdstyrelsens bankgiro 5052-6631. 
 
Så bedöms ansökan 
Rymdstyrelsen bedömer om 

- ansökan är från en behörig icke-vinstdrivande aktör som arbetar med verksamhet 
riktad till barn och unga. 

- syftet är, genom att fokusera på rymden, öka intresset och kunskapen om STEGM-
ämnena bland barn och unga under deras fritid eller som elever/barn inom de 
skolformer som ingår i det svenska skolväsendet3. 

- målgruppen är barn och unga i ålder 3-20 år och/eller elever inom de skolformer 
som ingår i det svenska skolväsendet4. 

- det är ett projekt. 
- ansökan visar på hur många som nås av projektet, både de som nås direkt och de 

som nås indirekt. Exempelvis om projektet är riktat till ungdomsledare i en 
organisation så når det direkt ett visst antal ledare och indirekt ett antal ungdomar. 

- det finns ett identifierat behov hos målgruppen i den egna verksamheten. 
- målen och aktiviteterna är kopplade till varandra. 
- aktiviteterna bedöms vara anpassade till målgruppen. 
- målen är uppföljningsbara. 
- de kunskaper och erfarenheter som projektet medfört tas tillvara i den ordinarie 

verksamheten efter projektslut. 
- det i ansökan finns redovisat graden av självfinansiering, samfinansiering eller 

annan finansiering samt vilka eventuella samarbetspartners det finns/kommer att 
finnas i projektet. Ett uppskattat värde för ideella insatser ska också redovisas. 

- det i ansökan anges vilka andra offentliga stöd aktören får (gäller hela 
verksamheten, inte endast det aktuella projektet) samt de offentliga stöd (gäller hela 

 
3 Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till 
och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare 
(till och med 20 år). 
4 Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till 
och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare 
(till och med 20 år). 



 

verksamheten) aktören mottagit de två senaste beskattningsbara åren. 
- projektet är i linje med den statliga värdegrunden.  
Rymdstyrelsen kan endast ge stöd inom RUBUS i enlighet med EU:s statsstödsregler.  
Det innebär bland annat att en aktör som mottagit maximalt 200 000 euro i offentligt 
stöd under tre beskattningsår (gäller hela aktörens verksamhet) inte kan beviljas stöd 
inom RUBUS. 
 
Avslutningsvis gör Rymdstyrelsen en samlad bedömning av hela projektets kvalitet då 
det kan komma många ansökningar i förhållande till den stödsumma Rymdstyrelsen har 
att besluta om och fördela. Det kan innebära att även ansökningar som bedömdes som 
bra kan få avslag. Det kan även hända att årets pengar redan delats ut och inga 
ytterligare stöd kan utbetalas. 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 
Frågor om utlysningen RUBUS, 
Perina Stjernlöf, perina.stjernlof@snsa.se, 08-409 077 97 
 
Frågor om fakturering: 
Helene Körling, helene.korling@snsa.se, 08-409 077 79 
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