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Nu kan vi hjälpa till med finansiering!
Utvecklingsgrupper som är registrerade i kontaktregistret inom vårt område kan ansöka.
Gäller kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

STIMULANSPENGAR:

CROWDFUNDING*:

Vår budget 2013: 60 000 kr

Vår budget 2013: 50 000 kr

‣ Riktlinjer

‣ Riktlinjer

Föreningar kan söka max 5000 kr till projekt/
verksamhet som gynnar bygden.
Projektet skall genomföras inom 6 månader och
utbetalning sker mot redovisning av kvitton över
utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig
rapport samt foto.

Föreningar kan få lika mycket som samlas i
’crowdfunding’ på nätet till projekt/verksamheter
som gynnar bygden, max 10 000 kr. Minst 30
donatorer behöver lämna bidrag. Projektet skall
genomföras inom 6 månader efter full finansiering
och utbetalning sker mot redovisning av kvitton
över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort
skriftlig rapport samt foto.

‣ Mer information om stimulanspengar
Kontakta Holger Andersson 0708 40 54 82

‣

Ansökan

Skickas med e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se
Beskriv projektet/verksamheten samt total
budget och sökt belopp. Bifoga föreningens
stadgar och senaste årsberättelse. Glöm inte
föreningens namn och hemsida samt
kontaktpersons namn, postadress, telefon och
e-postadress. Uppge även i vilken kommun
föreningen finns. Ansökan skall vara oss
tillhanda senast sista september. Besked
lämnas i början av oktober.

Föreningarna väljer själva vilken typ av
crowdfundingplattform de vill arbeta med.
Exempel:
• www.fundedbyme.com/projects
• www.crowdculture.se
• www.polstjarna.se
• www.crowdcube.se
•
På crowdculture’s hemsida finns en informativ skola
om crowdfunding.

‣ Mer information om crowdfunding
Kontakta Ulla Herlitz 0703 62 82 34
*GRÄSROTSFINANSIERING
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‣ Konferens!

‣ Inbjudan – utlysning inom
programmet Socialt
Entreprenörskap i Västra
Götaland

Överenskommelse mellan Social Ekonomi,
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Programmet Socialt Entreprenörskap vill
mobilisera och synliggöra innovativa och
entreprenöriella insatser inom den sociala
ekonomin. Programmet vänder sig till
organisationer inom den sociala ekonomin
såsom föreningar, stiftelser och kooperativ.
Det är nu dags för en ny ansökningsomgång!
Den här gången finns det två typer av
projektmedel att söka: SE Förstudie/
Idéutveckling (max 50 000 kr)eller SE
Utvecklingsprojekt (max 200 000 kr).

Sista ansökningsdag för projekt är:
31 oktober 2013 respektive 30 mars 2014
All information för ansökan hittar du på
www.vgregion.se/socialtentreprenorskap
Där kan du även läsa om de projekt som blivit
beviljade stöd i tidigare ansökningsomgångar.

Målgrupp: För Politiker Tjänstemän och
representanter för den Sociala Ekonomin
• Tisdag 17 september
• Ljungskile Folkhögskola
• Kl 09.00 - 16.00
Information om dagen finns på:
www.vgregion.se/130917

En Överenskommelse syftar till att stärka de
idéburna organisationernas självständighet och
oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare och att stödja framväxten av en
mångfald av utförare inom offentlig sektor. För
att få erfarenheter och tankar från Dig som
arbetar med detta inbjuds Du till denna dag
med både workshop och inspiration.

Missa inte
allt som händer

7-8 september
bland annat:

Livat på landet, Göteborg
www.liseberg.se
Bondens dag, Backamo
www.bondensdag.se
Jordens mat, Mölndal
www.gunneboslott.se
Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda, i
fem kommuner
www.insjoriketstradgardsrunda.se

En levande landsbygd
i Göteborgsregionen !

Ordförande: Holger Andersson
TELEFON: 0708 40 54 82
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