HUR MÅNGA KAN

LAXAR DU

o
Har du en ide, du vill leva pa?

!!

HÅVA

IN?

Verksamt.se - är en steg-för-steg guide skapad av myndigheter för att hjälpa dig som vill
starta företag.
Almi Företagspartner - erbjuder rådgivning kring idéer, start, köp och utveckling av
företag. http://www.almi.se/Nord/
Coompanion Nord - hjälper er som vill starta eget tillsammans! Deras rådgivning är
kostnadsfri och de stöttar er från idé till start. http://nord.coompanion.se/
Nyföretagarcentrum Luleå - erbjuder kostnadsfri rådgivning och mentorskap om du
funderar på att starta företag. http://www.nyforetagarcentrum.se/lulea/
Redan igång?
Har du redan eget och vill vidareutveckla kan du söka stöd från olika aktörer, tex
Tillväxtverket, Jordbruksverket, Vinnova, Företagarna Norrbotten, Norrbottens
Handelskammare, Luleå Näringsliv AB och Bodens/Luleås företagslots!

Tips!
Crowdfunding - lägg upp din idé på en crowdfundingsida på nätet, t.ex. Kickstarter,
så kan alla som vill vara med och finansiera idén. Polstjarna.se är en annan typ av
crowdfunding.som samlar in pengar till eldsjälar som driver projekt för barn och
unga.

LULEÅ & BODEN PRESENTERAR

Sponsorer - kolla med företag/organisationer om de vill sponsra din idé.
Studieförbund - kom ihåg att du kan vända dig till Studieförbund för att få hjälp
med diverse, till exempel lokaler.
Projekt/program - håll utkik efter aktuella projekt i kommunerna. Det finns även
internationella program t.ex. Kolartic där du kan söka pengar.
Nätverk/mingel - Startup Luleå, Företagarfrukost i Boden/frukost med Luleå
Näringsliv AB, Rotary, Bodens Ungdomsråd och Ungdomsfullmäktige.
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Vi. vill. avsluta med. att papeka att pengar endast ar en
mojliggorare. Viljan ar det som tar dig framat, Lycka till!!
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VARFÖR ...

Är bra att veta, både för egen del och så att du kan förklara för
andra.

HUR ...

Är bra att fundera över då det hjälper dig att förtydliga vad du
behöver.

NÄR ...

Är bra att tänka på för att veta NÄR du vill göra VAD. Gör gärna en
tidsplan för att få översikt.

Lokalt
Luleå Kommun

Kulturförvaltningen

Har stipendium och bidrag till privatpersoner och föreningar. Bland annat kan de hjälpa dig
mellan 13 och 30 år med stöd under hela processen och ge ev förslustbidrag om du vill
skapa kulturarrangemang för unga. De har även en ungdomssamordnare du kan kontakta.
Kulturförvaltningen/

Tillväxtkontoret

Kan ge pengar i utbyte mot exponering (sponsring) vid arrangemang eller medfinansiering
till projektidéer. Landsbygdskommittén ger möjlighet för landsbygdsungdomar att söka
pengar för nyskapande aktiviteter i byarna. Sök via din byaförening! Tillväxtkontoret/

Fritidsförvaltningen

Är du mellan 13-20 år och vill arrangera något för andra unga i Luleå? Kontakta PeKA genom
lulea.se/peka. Vill ni starta förening? Då är det hit ni ska vända er! De ger även bidrag till
föreningar, organisationer och stiftelser för fritidsverksamhet och har en
ungdomssamordnare du kan kontakta. Fritidsförvaltningen/

Evenemangsrådet

Kan ge ekonomiskt stöd till olika större evenemang, kontakta Visit Luleå på info@visitlulea.se

Facebook

Kan ge upp till 100 000 kr för projekt som kan främja Luleå kommuns barn och ungdomar
inom teknik, kultur, miljö och natur. https://www.facebook.com/LuleaDataCenter

Bodens Kommun
Unga

Kan ge upp till 10.000 kr för dig mellan 13-25 år för projekt eller arrangemang. Gå in på
boden.se/ung eller kontakta avdelning Unga vid Bodens kommun.

Näringsliv

Funderar du på att starta företag i Boden? Då är det hit du ska vända dig för att få råd, stöd
och vägledning! Som nystartat företag kan du också söka marknadsföringsstöd för upp till
halva kostnaden, max 10.000kr.

Fritid

Funderar du på att starta en förening eller vill ha stöd till din nuvarande förening sök dig då
hit så hjälper dem dig att komma igång! Varje år delas ett stipendium ut på 10.000kr till
Årets Ledare, under hösten kan man lämna in nomineringar.

Kultur

Funderar du på att skapa kulturevent i Boden? Kulturenheten hjälper dig gärna! Varje år
delas det även ut ett kulturstipendium på 10.000kr till en person som har gjort en insats för
Bodens kulturliv. Har du en kulturförening kan du vända dig hit för att söka stöd till sin
verksamhet.
Besök www.boden.se eller kontakta respektive avdelning för mer information.

Regionalt
Norrbottens Läns
Landsting
Har fonder, bidrag och stipendier inom områdena kultur, regional utveckling och hälsa.
Bland annat Snabba Ryck som kan ge dig mellan 15-25 år upp till 5.000 kr vid skapande
av arrangemang. http://www.nll.se/

Länsstyrelsen Norrbotten
Har en mängd bidrag som syftar till länets utveckling, gå in på
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Nationellt
Fonder, Stiftelser och
Organisationer
Finns i massor, kolla runt efter något som passar din idé. Dock kan det vara en
djungel att navigera sig bland dessa. Här kommer några tips:
Fonder - Arvsfonden, Europeiska Socialfonden
Stiftelser - Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas
http://www.stiftelser.lst.se/

F ler tip o
baksida s pa
n!

Organisationer/myndighet - Vi Unga, MUCF, Erasmus, Reach for Change,
Kulturkontakt Nord, Kulturrådet

