
NU ÄR DEN KLAR! 
5 december undertecknades den regionala 
överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och den sociala ekonomin 
i Västra Götaland. Överenskommelsen 
bygger på sex principer om samverkan: 
självständighet och oberoende, dialog, 
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. 

HSSL Göteborgsregionens ordförande 
Holger Andersson skriver under vid 
ceremonin i Göteborg. 

Läs mer: 
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-
Gotalandsregionen/startsida/
Om-Vastra-Gotalandsregionen/
Aktuella-projekt/Overenskommelse-
social-ekonomi/

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

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

N Y H E T S B R E V  -  N R  2
D E C E M B E R  2 0 1 4

På Hela Sverige ska levas höstmöte i Stockholm 4 december 
utdelades följande utmärkelser:

Årets lokala utvecklingsgrupp: 
Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland i Upplands län

Motivering: Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm-Västland förvandlar 
en kris till en möjlighet. Med tillförsikt och energi går gruppen in helhjärtat 
för att ge sitt samhälle en nystart. Med insikten om att kraften kommer från 
bygden själv och att bygdens utveckling ligger i invånarnas egna händer 
skapar gruppen entusiasm och framtidstro.

Årets kommun: 
Kristianstad

Motivering: Kristianstads kommun arbetar målinriktat och strategiskt 
för landsbygden, med en särskild landsbygdssamordnare och ansvariga 
tjänstemän i alla förvaltningar. Kommunen samarbetar på ett föredömligt 
sätt med sina många lokala utvecklingsgrupper och bidrar därmed till att 
stärka den lokala demokratin och utveckla hela kommunen.
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Crowdfunding
Vår budget 2015: 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 ska 
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
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Stimulanspengar 
Vår budget 2015: 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

Vi kan hjälpa till med finansiering!
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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.

Föreningar som sökt och fått stimulansbidrag:

2014
5 000 kr - Bergum-Gunnilse Utveckling
5 000 kr - Omställning Alingsås
5 000 kr - Tollereds Öfvre Kraftstation
5 000 kr - Framtidsveckan Göteborg
2013
5 000 kr - Team Tollered
5 000 kr - Färjenäs Skogsträdgård
5 000 kr - Styrsö Sockens Hembygdsförening
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