
Välkommen till 
Hela Sverige ska levas 

valstuga!

 

I valstugan samlar vi information och fakta 
kring de frågor vi driver i valrörelsen 2014. 
Här kommer du även att hitta tips för ditt eget 
valarbete.

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/valstuga/

plats: Brännö Värdshus
Tid: Kl 18.30

Båt från Saltholmen kl 17.30 till Brännö Rödsten + 
15 minuters promenad. 
Retur från Brännö Rödsten 20.46 (eller 21.59).

,Prisutdelning, årets utvecklingsgrupp: 
Sörtorpa Fritidsförening, Mossbacka Härryda

,Fokus på skärgården - Eva Bamberg

,Årsmöteshandlingar

Välkommen!

www.helasverige.se/goteborgsregionen
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 

Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
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årsmöte
22 april

www.lokalekonomidagarna.se

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/valstuga/
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/valstuga/
http://helasverige.se/goteborgsregionen
http://lokalekonomi.helasverige.se/valkommen-pa-lokalekonomidagarna/gotebor/


Kontakta oss om du vill 
deltaga i några av dessa 

evenemang!

Ring: 0708 40 54 82
eller skicka e-post:

goteborgsregionen@helasverige.se

Vi betalar konferens-
kostnaden för 

2 personer 
(ej resa eller boende).

Först till kvarn!

http://lbrd.se
mailto:goteborgsregionen%40helasverige.se?subject=


Socialt Entreprenörskap - 
finansiering av innovativa projekt 
inom den sociala ekonomin

Du som arbetar i en organisation inom den sociala ekonomin (föreningar, sociala företag, kooperativ, 
ideella organisationer) har nu möjlighet att ansöka om stöd för utveckling av nya entreprenöriella idéer 
som har ett socialt värde. Det finns två typer av stöd att söka:

Förstudie/Idéutveckling
(max 50 000 kr, 50 procent medfinansiering)
Projektmedel för att genomföra ett mindre utvecklingsprojekt, en förstudie eller liknande kring lokal 
utveckling, nya idéer eller samverkansprojekt. Projekttid: upp till sex månader.

Utvecklingsprojekt
(max 200 000 kr, 50 procent medfinansiering) 
Projektmedel med inriktning att stödja nya metoder, tjänster, produkter och processer inom social 
ekonomi. Projekten kan även vara inriktade på regional samverkan och kompetenshöjning inom social 
ekonomi.Projekttid: upp till 24 månader.

Sista ansökningsdag 30 april 2014 

www.vgregion.se/socialtentreprenorskap  
Vad är social ekonomi?

86% av befolkningen mellan 16-84 år
200 000 idéburna organisationer i Sverige

Organiserade verksamheter som primärt: 
har samhälleliga ändamål
har demokratiska värderingar och bygger på en idé eller värdegrund
är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn

De bedrivs huvudsakligen i form av:
Föreningar, kooperativ, stiftelser, sociala företag och liknande 
sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner 
och Landsting beslutades av regeringen den 23 oktober 2008, efter en dialog med ett 90-tal inbjudna organisationer. 

Överenskommelsen bygger på sex principer om samverkan: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, 
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Samverkan kommer att utvecklas utifrån parternas egna och 
gemensamma åtaganden och åtgärder, vilket sker inom en gemensam arbetsgrupp och med stöd av ett kansli.

Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och 
leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

Överenskommelsen har gått ut på remiss. Svara senast 2 juni!
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Aktuella-projekt/
Overenskommelse-social-ekonomi/

www.vgregion.se/socialtentreprenorskap


Crowdfunding
Vår budget 2014: 50 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan få lika 
mycket som samlas i 
crowdfunding1 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. 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
 
1 gräsrotfinasiering

www.helasverige.se/goteborgsregionen
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 

Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Stimulanspengar 
Vår budget 2014: 60 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan söka max 5 000 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. 

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 kan skickas löpande tills stimulans-
pengarna är slut. Besked lämnas inom en månad.

Vi kan hjälpa till med finansiering!
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2013 delade vi ut:

STIMULANSPENGAR
5 000 kr - Team Tollered
5 000 kr - Färjenäs Skogsträdgård
5 000 kr - Styrsö Sockens Hembygdsförening

http://helasverige.se/goteborgsregionen
www.fundedbyme.com/projects
www.crowdculture.se
www.polstjarna.se
http://www.crowdcube.se
http://helasverige.se/goteborgsregionen
mailto:goteborgsregionen@helasverige.se

