Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i
Västernorrland - förankring och etablering
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

7164603867
COOMPANION VÄSTERNORRLAND
Nybrogatan 15
87131
Härnösand
C/o revidacta ab
070-6923368
070-6923368
sara.friberg@coompanion.se

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Syftet med projektet är att bygga en hållbar struktur för Mikrofonden Västernorrland och etablera den i Leader
Höga Kusten-området. Målet med Mikrofonden Västernorrland är att genom beviljade ansökningar stärka den
sociala ekonomin via olika typer av mikrofinaniseringlösningar och borgenslån. Genom sitt nätverk av främjare
inom både affärsutveckling, landsbygdsutveckling, integration, kultur och kompetensförsörjning kommer
Mikrofonden Västernorrland också bidra till effektmålet att den sociala ekonomin får ta del av
affärsutvecklingsstöd, hitta projektlikviditet, kunna genomföra investeringar och skapa innovationer. Den
plattform som finansiärer och sökanden i Mikrofonden tillsammans bildar, borgar för långsiktiga och hållbara
samarbeten inom social ekonomi och landsbygdsutveckling. I förstudien "Mikrofonden för social ekonomi och
lokal utveckling i Västernorrland” har vi kartlagt behov hos målgrupperna, identifierat samverkansparter i
genomförande, medvetandegjort behovet och skapat efterfrågan för den här fasen: att förankra och etablera
Mikrofonden Västernorrland i Höga Kusten området. Parallellt kommer vi att göra en projektansökan till Leader
Mittland Plus för att förankra Mikrofonden Västernorrland också i Medelpad och i Bräcke kommun i region
Jämtland-Härjedalens. Vi kommer alltså att driva två syskonprojekt under 2016-2017 med ett gemensamt

mål: en fungerande regional mikrofond för social ekonomi och lokal utveckling som verkar i hela
Västernorrlands län. I Jämtland Härjedalens region kommer vi att samarbeta med Mikrofonden Z.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2017-07-31
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej
Motivera ditt svar
Vår grundverksamhet, avgiftsfri rådgivning, är finansierad genom verksamhetsbidrag och serviceavgifter från
stat och landsting. Ingen moms på bidrag. Tidigare genomförda projekt har skatteverket ansett inte vara
momspliktiga. Vi gör strukturomvandlande projekt för samhällsutveckling till företagens nytta. Ej för att
utveckla vår organisation.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Susanne Vinderå
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Susanne Vinderå
Hallstavägen 4
Eko-Teck
87275
LUGNVIK
Sverige
070-5911993
070-5911993
susanne.vindera@coompanion.se
Projektledare, ekonomiskt ansvarig,
uppsökande verksamhet, kommunikation

Kontaktperson Birgitta Severin
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Birgitta Severin
Hallstavägen 4
Eko-Teck
87275
LUGNVIK
Sverige
0612-51516
070-6223313
birgitta.ekoteck@telia.com
projektekonomi, redovisning, rekvirering

Kontaktperson Sara Friberg
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort

Sara Friberg
Hallstavägen 4
c/o Eko-Teck
87275
LUGNVIK

Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Sverige
070-6923368
070-6923368
sara.friberg@coompanion.se
projektmedarbetare, uppsökande
verksamhet, processledning

Välj projekt

Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård, rennäring, skog, förädling till livsmedel) >
Näringsverksamheter, flera branscher > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• VÄSTERNORRLAND
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
•
•
•
•

ÖRNSKÖLDSVIK
KRAMFORS
HÄRNÖSAND
SOLLEFTEÅ

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Mikrofonden är en stödstruktur för social ekonomi och lokal utveckling. Fonden som kan ge råd och
finansiering för förverkligande av affärs- och utvecklingsidéer, vilket leder till fler arbetstillfällen och affärer.
MÅLGRUPPER intresserade av bildandet av en Mikrofond i Västernorrland: • Samverkanspartners: är
organisationer som har Västernorrland eller mellersta och södra Norrland som geografiskt verksamhetsområde
och som har ändamål att främja sina medlemsorganisationer. • Finansiärer: lokalt, regionalt eller nationellt
verksamma privatpersoner, företag, kommuner eller andra organisationer som går in med kapital via
donation, förlagsinsats eller som lån till fonden. • Låntagare/Borgentagare: I förstudien "Förutsättningar för en
Mikrofond i Västernorrland 2015" konstaderades ett behov av finansiering och annat stöd för utveckling / start
av verksamheter: Små företag och föreningar verksamma i landsbygdens lokalsamhällen är viktiga för
utvecklingen där. T e x ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kooperativ, sociala företag, stiftelser, byalag
och utvecklingsgrupper eller enmansföretag. Dessa har mycket svårt att få lån från banker eller få
finansiering.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 621842

Projektets syfte och vilket behov det finns av det
Vad är syftet med projektet?
Svar: SYFTE MED PROJEKTET: Syftet med projektet är att bygga en plattform för social ekonomi och lokal
utveckling genom att etablera en hållbar stödstruktur för mikrofinansiering och rådgivning. Syftet med att det

är etablerade och trovärdiga organisationer som tillsammans bildar mikrofonden är att fonden blir en plattform
för social ekonomi som skapar långsiktiga och hållbara samarbeten mellan dessa organisationer för största
möjliga nytta. Mikrofonden Västernorrland ska stärka den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom
mikrofinanisering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd för att utveckling, projektverksamhet och investeringar
lättare ska kunna möjliggöras i sfärer där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar eller hittils inte
har kunnat bevilja lån. Syftet med projektet är också att göra Mikrofonden känd som ett alternativt
finansieringsinstrument för 1. investerare, 2. företagare och 3. föreningar (målgrupperna). Fokus på ungas
inflytande och etablering, jämställdhet, mångfald och likabehandlingsfrågor syftar till en breddad målgrupp
människor och organisationer som får och ger nytta till fondens verksamhet. Syftet med projektet är
sammanfattningsvis att tillsammans med de samverkansparter som identifierats i tidigare genomförd förstudie
förankra och etablera "Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Västernorrland”.
Vilket behov finns det av projektet?
Svar: BAKGRUND: En nyligen genomförd förstudie "Förutsättningar för en Mikrofond i Västernorrland"
(finansierad av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland och Coompanion Västernorrland - se
bilagor), visar att det finns både intresse och behov av en mikrofond i Västernorrlands län. Av de tillfrågade i
bifogad enkät svarade 43,1% att det är jättesvårt att få finansiering. Av dessa hade15% hade aldrig sökt
finansiering och 0% tyckte att det var enkelt att få finansiering. Av de tillfrågade var drygt 40% ideella
föreningar och drygt 40 % ekonomiska föreningar i Västernorrland. Förstudien har också identifierat
samverkansparter som på en gemensam konferens i januari 2016 uttryckte ett gemensamt intresse i att bilda
Mikrofonden Västernorrland för att stärka den sociala ekonomin. Se bifogad slutrapport och listan över
samverkanspartners nedan. HUR FUNGERAR MIKROFONDEN? En mikrofond kan erbjuda bankgarantier,
mikrolån eller borgen för lån. På så sätt behöver inte styrelseledamöter eller medlemmar gå i personlig borgen
om föreningen eller företag behöver få kredit eller lån på en bank. Styrkan är att förvaltning och drift sköts av
lokalt och regionalt verksamma organisationer som indirekt eller direkt har kännedom om de sökande och de
sammanhang de verkar i. Mikrofonden är ett komplement till det befintliga finansieringssystemet och
samarbetet med banker och kreditinstitut är därför en viktig del av arbetet med förankring och etablering.
Målgrupperna behöver information och utbildning och tillgång till finansiering för att 1. utveckla sina
verksamheter eller ha 2. projektlikviditet och för handläggare och styrelse i den nystartade Mikrofonden kunna
3. handlägga ärenden på ett juridiskt och ekonomiskt hållbart och rättssäkert sätt.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Coompanion Västernorrlands personal är certifierade projektledare, processledare och företagsrådgivare
som leder och driver projektet med fokus på samverkan och måluppfyllelse. Coompanion har genom flera
tidigare projekt, förstudier och uppdrag skaffat sig ett stort och brett nätverk med organisationer, företag och
personer som verkar inom den sociala ekonomin eller som främjar sådana. Genom att erfarenhet och kunskap
redan utvecklats i övriga regionala Coompanionkontor och i Coompanion Sverige att driva Mikrofondsprojekt
finns nära erfarenheter och kunskap att ta hämta för sökt projekt. Coompanion har kartlagt ungt
entreprenörskap genom processer i två projekt: Ung o kreativ i Västernorrland och Generation Kooperation i
mellersta Norrland. Coompanion har också kartlagt socialt företagande i projektet Framgångsfaktorer för
arbetsintegrerande sociala företag. Uppdraget som projektledare för Ångermanälvsprojektet har genererat nya
kontakter och förförståelse för platsen som resurs för bygdeutveckling. Vi har också gjort en
behovskartläggning kring entreprenörskap längs med S:t Olavsleden. Tillsammans med Coompanion Jämtland,
Östersunds kommun, Åkroken Business Incubator och Örnsköldsviks kommun är vi nu en svensk part i
interregprojektet RESENS var syfte är att studera samhällsentreprenörskapets betydelse för regional
utveckling. Vi förmedlar Winnovas checkar för sociala innvoationer. I det här Mikrofondsprojektet har samtliga
samverkansparter kunskap om sina medlemsorganisationers investeringsbehov och svårighet att få
finansiering. Vår part Hela Sverige Ska Leva Västernorrland har ett stort medlemsantal inom landsbygd och
social ekonomi. Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har varit initiativtagare till Mikrofonden Sverige som
ägs gemensamt med Coompanion Sverige, JAK-banken och EKO-banken. Mikrofonden Sverige har avtal med
finansinspektionen och fungerar som en garant för alla regionala mikrofonder.
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: • Leader Höga Kusten • Leader Mittland Plus • Landstinget Västernorrland • Hela Sverige Ska Leva
Västernorrland • Hela Sverige Ska Leva Sverige • Hushållningssällskapet Västernorrland • Åkroken Business

Incubator • Mikrofonden Sverige • Mikrofonden Z • Coompanion Jämtland • Folkets Hus och Parker Region
Södra Norrland • Investera Mitt • Kommunförbundet Västernorrland • Länsstyrelsen Västernorrland •
Hembygdsförbundet Västernorrland • Idrottsförbundet i Västernorrland • Winnet Västernorrland • LRF
Västernorrland • SamInvest • JAK banken Projektet kommer att bjuda in till samarbete med andra banker,
kreditföreningar, Norrlandsfonden, Länsförsäkringar, Landshypotek och samtliga andra företagsrådgivare
verksamma i länet för att Mikrofonden ska bli ett väl använt och bra komplement till befintliga
finansieringsinstitut. Parallellt kommer vi att göra en projektansökan till Leader Mittland Plus för att förankra
Mikrofonden Västernorrland också i Medelpad och i Bräcke kommun i region Jämtland-Härjedalens. Vi kommer
alltså att driva två syskonprojekt under 2016-2017 med ett gemensamt mål: en fungerande regional
mikrofond för social ekonomi och lokal utveckling som verkar i hela Västernorrlands län. I Jämtland
Härjedalens region kommer vi att samarbeta med Mikrofonden Z.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Svar: Projektet vill skapa en struktur för etablering av en regional mikrofond som kan att ta emot kapital från
privatpersoner, organisationer och offentliga aktörer för investering i social ekonomi och lokal utveckling.
Detta gör vi med hjälp av redan etablerade mikrofonder och Mikrofonden Sverige. Projektet ska etablera
rutiner för styrelse och arbetsgrupper, bedriva uppsökande verksamhet för finansiärer och sökanden. Genom
den uppsökande verksamheten ges företag, föreningar och organisationer inom den sociala ekonomin
möjlighet att delta i affärsutvecklande och innovationsskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter syftar att väcka
insikt för vad som kan genomföras genom mikrofinansiering. Projektet ska bidra till att sprida kunskap om den
sociala ekonomins betydelse för lokal och regional utveckling samt om alternativa finansieringsmöjligheter.
Projektet ska också • skapa intresse för och lära ut om hur en Mikrofonden Västernorrland skulle kunna
fungera • etablera och lansera Mikrofonden Västernorrland • påbörja hantering av ansökningar • Utvärdera
och utveckla arbetet under uppstart • Utarbeta en driftsplan för Mikrofonden • Säkerställa att Mikrofondens
rutiner främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. • Säkerställa Mikrofondens likviditet. En
uppstarts/intressent-konferens och en etablerings/lanseringskonferens för privatpersoner, företag, föreningar
och organisationer antingen verksamma i Ångermanland eller i hela länet kommer att genomföras. Fokus på
ungas inflytande och etablering, jämställdhet, mångfald och likabehandlingsfrågor syftar till att en bred
målgrupp människor och organisationer får och ger nytta till fondens verksamhet. Dessa aktiviteter kommer
också att genomföras i Leader Mittland Plus verksamhetsområde om vi beviljas projektmedel där.

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Ja, att arbeta för och genomföra mikrofinanisering för social ekonomi och lokal utveckling i det här länet
är nytänkande. Lite mer specifikt kan man säga att det nytänkande med Mikrofondsprojektet är att inspirera
finansiärer att låta pengarna stanna i bygden. Satsade pengar kan öronmärkas till en viss bygd, till en
målgrupp, ett ändamål eller ett tema. Mikrofonder finns etablerade/håller på att etableras på 12 platser i
landet och fler är på gång (se information på Mikrofonden Sveriges hemsida, http://mikrofonden.se/). Att
skapa finansiering och riskkapital för verksamheter inom den sociala ekonomin och på landsbygden är
nytänkande eftersom dessa har mycket svårt att finansiera utveckling och start av verksamheter utan att gå i
personlig borgen och riskera den personliga ekonomin.
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Ja
Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?
Svar: Alla mikrofondsprojekt och Mikrofonden Sverige kommer vi att ha löpande utbyte med via telefon-,
videomöte och nätverksträffar på nationell och regional nivå. Dessa projekt är: Mikrofonden Halland
Mikrofonden Kronoberg Mikrofonden Norr, Mikrofonden Skåne Mikrofonden Småland Mikrofonden Väst
Mikrofonden Z Mikrofonden Örebro län Mikrofonden Öst Mikrofonden Östergötland

Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner kommer att ha nytta av projektet, särskilt
när det gäller målgruppen sökande, dvs aktörer inom social ekonomi som är i behov av mikrolån, garantier,
borgen mm. Dessa består av ideella föreningar, ekonomiska föreningar, landsbygdsentreprenörer med
småskalig verksamhet och utvecklingsgrupper. Hela Västernorrlands län kommer dra nytta av projektet när
det gäller målgruppen finansiärer och ägare. Den gemensamma slutprodukten organisationen Mikrofonden
Västernorrland kommer att gynna social ekonomi och lokal utveckling i hela länet. Här kommer vi att
samarbeta med Leader Mittland Plus för uppsökande verksamhet av både sökande, finansiärer och främjare
samt med Mikrofonden Z.

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Vid projektet slut har vi • bildat och registrerat den ekonomiska föreningen Mikrofonden Västernorrland.
• byggt ihop det regionala mikrofinansieringssystemet med det nationella mikrofinansieringssystemet
Mikrofonden Sverige och fått det granskat av finansinspektionen. • hittat finansiärer i Leader Höga Kustenområdet som kan satsa sammanlagt 500 000 kr - öronmärkta teller omärkta till bygdeutvecklande ändamål i
fonden. (Lika mycket i systerprojektet, ett sammanlagt mål på 1 miljon SEK.) • utbildat Mikrofondens
styrelseledamöter i fondens hanteringssystem, rutiner, risker och möjligheter. • skapat
kommunikationsstrategi och informationsmaterial. • formulerat en driftsmodell som på sikt är
självfinansierande och hållbar. • marknadsfört Mikrofonden Västernorrland i hela Leader Höga Kusten-området
i samtliga målgrupper. • skapat ett nätverk av intressenter (sökanden, finansiärer och främjare) i Leader
Mittland Plus-området. • börjat få förfrågningar eller ansökningar från aktörer inom den sociala ekonomin
verksamma i Leader Höga Kusten området.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Effektmålet av projektet "Mikrofonden för sociala ekonomi i Västernorrland" tror vi kommer utgöras av
en attitydförändring, nämligen insikt hos landsbygdsbor i Leader Höga Kusten området att de kan driva
utveckling av sin bygd framåt och att de har stöd i form av bland annat Mikrofonden Västernorrland och av
politiker och tjänstemän som har fått en ökad förståelse för social Ekonomi. Ett annat effektmål tror vi
kommer vara att unga i Leader Höga Kusten-området blir intresserade av att skapa egna verksamheter med
stöd av Mikrofonden Västernorrland och därigenom få ett ökat inflytande i det lokala och regionala
utvecklingsarbetet. Vi tror också att projektet Mikrofonden Västernorrland kommer att synliggöra
verksamheter där jämställdhet, mångfald och likabehandling är i fokus. Dessa företag och föreningar och
samhällsentreprenörer kommer att inspirera många nya. Effekter av arbete med Jämställdhet, mångfald och
likabehandling kommer därför inom en snar framtid att bli mer synliga i landsbygdsutvecklingsprocessen.
Projektet kommer medverka till ökad sysselsättning och integration genom att landsbygdsutmaningar som
arbetslöshet, bristande service, dåligt underhållna fastigheter och marker samt avsaknad av mötesplatser och
bredband mm kommer kunna lösas genom en kombination av rådgivning, mikrofinansiering och samverkan
mellan landsbygdsföretagare och föreningar. Mikrofonden kommer också blir en viktig faktor för att öka
kontaktytor mellan idrotts, kultur- och naturföreningar eftersom de genom Mikrofonden har en gemensam
organisation som stöttar dem. Samarbetet mellan olika främjare av näringslivet (ex företagsrådgivare, banker,
kommunala näringslivsutvecklare och investerare mfl) på både lokal och regional nivå stärks. Förståelsen för
vad social ekonomi betyder som kompletterande aktör för service ökar ( Vi kommer att kunna lyfta ex på
skolor, förskolor, äldrevård, handel, kollektivtrafik). Vi tror också att fler kommer inspireras till att leva och bo
på landsbygden genom att möjligheterna lyfts och genom att samverkan skapar en positiv anda och en
generösare kultur. Kunskapsutbyte mellan ideell, privat, offentlig och akademisk sektor kommer att öka.
Coompanion Västernorrland kommer att ha bidragit med inspel från projektet RESENS: samhällsentreprenörer
och regional utveckling.

Vad händer med resultatet?
Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?

Svar: Våra medlemmar, kooperativen i länet, våra samverkansparters och deras medlemmar, föreningar,
byalag, stiftelser etc som behöver investera eller söka projekt kommer vara intresserade av projektet.
Företagsrådgivare och olika finansieringsinstitut samt ansvariga för regional utveckling, tillika kommuners
näringslivsutvecklare, kommer kunna ha nytta av resultatet.
Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
Svar: Under projektets gång kommer vi att hålla uppsökande för sökanden, finansiärer och främjare i Leader
Höga Kusten-området. Under 2016 kommer vi att anordna en gemensam större startkonferens tillsammans
med projektet i Leader Mittland Plus. Det kommer fungera som ett intressent och lärseminarium. Under
2017kommer vi att hålla en gemensam större slutkonferens tillsammans med projektet i Leader Mittland Plus
för att lansera Mikrofonden Västernorrland. Dessutom kommer vi tillsammans med alla våra
samarbetspartners och deras medlemmar att använda sociala media, hemsidor, nyhetsbrev,
pressmeddelanden, möten, mail, trycksaker. Vi har redan gjort en handbok för hur en styrelse i en mikrofond
ska arbeta och kommer att hålla utbildningar i detta. Vi kommer att följa upp ärenden och utvärdera att
handläggningen fungerar alternativt förbättra den under vägen. I slutet kommer vi att utvärdera projektet så
att alla kan ta del av erfarenheterna.
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Ett av projektets syften är att ta fram en modell för hur Mikrofonden Västernorrland ska kunna driftas
efter projektets slut. Antingen genom räntor, serviceavgifter eller andra finaniseringsformer. Detta ska vi
undersöka och utvärdera under projektets gång. Syftet är skapa en mikrofond som genom sina
medlemsorganisationer kan driftas vidare from oktober 2017. Målet är att den i så hög grad som möjligt ska
kunna stå på egna ben redan från start. Genom nära samverkan med andra regionala mikrofonder och
medlemskap i den nationella Mikrofonden Sverige, arbetar vi tillsammans för att göra finansiering och
riskkapital tillgängliga till målgruppen som hittills ramlat mellan stolarna när de sökt likviditetsbuffert eller
utvecklingslån. Projektet kommer att bedriva lobbyarbete gentemot politiker vilket vi vet kommer att ge frukt.
Vi kan inte ha ett statligt finansieringssystem som ställer några av de, för vår regions utveckling, viktigaste
aktörerna utanför.

Er vanliga verksamhet
Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Svar: Att bygga en mikrofond och stödstruktur för social ekonomi och lokal utveckling tillsammans med våra
samverkansparter är en uppgift som är tydligt avgränsat från vår ordinarie verksamhet. Därför vi söker
projektmedel. Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland ekonomisk förening har ett
regeringsuppdrag att hjälpa till att starta fler kooperativa företag avgiftsfritt. För denna del av vår verksamhet
har vi verksamhetsbidrag och serviceavgifter från medlemmar. När det handlar om affärsutveckling av
befintliga kooperativa verksamheter eller när organisationer beställer utbildningar inom tex socialt företagande
jobbar vi på mot konsultarvode eller via projektmedel. I dagsläget har Coompanion Västernorrland tre
heltidsanställda med kompetenserna affärsrådgivning, processledning och projektledning. De anställda har
därutöver specialkompetens inom kommunikation, film och journalistik; jordbruk, trädgårdsodling, fisk- och
vattenvård och miljöfrågor, socialt företagande, integration samt grafisk design och marknadsföring.

Andra sökta och beviljade stöd
Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej
Motivera ert svar.

Svar: Vi kommer varken ha tid eller råd att arbeta med en förankring och etablering av en Mikrofond utan
projektstödet. Det ingår inte i vårt grunduppdrag. Det är också en tids- kompetens- och kostnadskrävande
uppgift att bygga och lansera en Mikrofond i Västernorrland. Därför behöver vi projektmedel. Inte minst ur
riskhanteringssynpunkt är det viktigt att få tid och ekononomi att bygga Mikrofonden på ett rättssäkert sätt i
samarbete med de nationella organisationerna i Mikrofonden Sverige.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet
Svar: Alla som deltar i våra aktiviteter utgör ideella resurser i projektet. Det ideella arbetet består i att vi
kommer att resa till de fyra kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå och Härnösand för att träffa
politiker och tjänstemän, företag och föreningar. Vi beräknar träffa varje målgrupp i respektive kommun i ca
2h under ca 2 ggr per termin vilket ger ett större antal resor och ett stort antal deltagare och deltagartimmar.
Därutöver kommer vi att ha möten med politiker och tjänstemän på regional och nationell nivå samt med
forskare och studenter på Mittuniversitetet. Vi beräknar därför att 492 personer tillsammans lägger 1052
timmar på att studera Mikrofonden och på vilket sätt de vill delta i den som finansiärer, borgenstagare eller
medlemmar. Vi har värderat varje timma till 220kr/person. Se bilaga 1.3 för specifikation av hur många från
respektive ideell, privat och offentlig sektor vi räknar med kommer att delta.
Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 253440

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja
Ange uppskattat antal företag.
Svar: 2
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 2000
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 1000

Utgifter
Utgifter
Utgiftstyp
Utgifter för personal
Investeringar
Övriga utgifter

Beskrivning
0,65 årsarbete
Hanteringssystem
Köp av tjänst, konferenser, resor

Belopp (kr)
509207
15000
327535

Indirekta kostnader
OH=15% av personalkostnad
76380
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Egen privat finansiering
Övrigt offentligt stöd från LAG

Belopp (kr)
621842
92814
213466

Bilagor
Bifogade bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annan bilaga: Bil1.1_Löneunderlag_MikrofondY_LeaderHK.xlsx
Annan bilaga: Bil1.1a_Löneunderlag2016_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.1b_Löneunderlag2017_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.2a_Budget2016_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.2b_Budget2017_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.3a_IdeellSamverkan2016_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.3b_IdeellSamverkan2017_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: Bil1.3c_ÖVERSIKT_IdeellSamverkan_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Annan bilaga: MikrofondStart_151009.pdf
Annan bilaga: enkät_resultat160229.pdf
Annan bilaga: samlat_styrdokument_cvn150528.pdf
Annan bilaga: slutrapport_mikrofond1512-1602.pdf
Beslut om andra offentliga stöd: Avtal_Serviceavgift_Landstinget16.pdf
Beslut om andra offentliga stöd: mikrofond_beslut_projektbeskrivning.pdf
Beslut om stöd: Verksamhetsbidrag2016 - ärendebeslut.pdf
Budgetmall för projektstöd: Bil1_Budget_MikrofondY_LeaderHK.xlsx
Budgetmall för projektstöd: Bil1_SJVmall_Budget-per-aktivitet_MikrofondY_LeaderHK.pdf
Finansieringsplan: Bil1.2_Detaljerad_Budget_MikrofondY_LeaderHK.xlsx
Finansieringsplan: Bil1.2c_ÖVERSIKT_Budget_MikrofondY_LeaderHK.pdf

196609251241

