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Dnr: 21RS2306

Riktlinjer för regional stödform för sociala
innovationer
Vad är en social innovation?
En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och
utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och
hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället,
eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.
Syftet med utvecklingsmedel för sociala innovationer
Syftet med stöd för sociala innovationer är att främja utveckling och förverkligande
av nya idéer med samhällsnytta. Med stödformen vill Region Örebro län:
•
•

Stimulera och bidra till förverkligande av nya idéer som möter
samhällsutmaningar.
Ge civilsamhällsorganisationer möjlighet att driva innovativt utvecklingsarbete
och bidra till hållbar utveckling.

Ramar för stödet
Stödets storlek, målgrupp och medfinansieringskrav
Civilsamhällsorganisationer kan normalt ansöka om mellan 20 000 och 50 000
kronor.
Region Örebro län har ett medfinansieringskrav, vilket innebär att sökande själv
behöver gå in i projektet med minst lika mycket antingen i kontanta medel i eller
arbetad tid. Arbetstid, betald eller ideell kan användas som medfinansiering. En
timme (betald eller ideell) värderas till 330 kronor.
Projekttid
Normalt upp till 6 månader. Om det finns skäl till längre projekttid kan det
överenskommas med Region Örebro län.
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Grundläggande krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sökande ska vara en civilsamhällsorganisation i Örebro län.
Sökande ska ha ett eget plus- eller bankgironummer.
Projektet ska bedömas ha samhällsnytta.
Projektet ska vara nyskapande och ha som mål att ge långsiktiga och hållbara
effekter.
Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser.
Projektet ska vara förankrat hos eventuella samarbetspartners.
Projektet ska ha mål som går att följa upp och utvärdera. Sökande ska beskriva
detta.
Projektets organisation ska beskrivas.
Det ska finnas en plan för hur verksamheten kan fortsätta efter projekttidens slut.
Exempel på fortsättning kan vara att projektet blir en del av den sökande
organisationens ordinarie verksamhet eller att den sökande organisationen sprider
metoder som har utvecklats inom projektet.
Sökande ska beskriva hur projektet förhåller sig till social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet samt jämställdhet. Ett stöd för detta kan till exempel vara
organisationens värdegrund och stadgar eller policys. ¨

Stödbara kostnader
Utvecklingsmedel kan till exempel användas till
• Mindre investeringar
• Marknadsföring
• Kartläggningar
• Löner
Uppföljning
Uppföljning i form av skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas till
Region Örebro län senaste en månad efter avslutat projekt.
För att sprida kunskap i länet om projekten och deras resultat vill vi att alla
organisationer som beviljas medel presenterar projektet och dess resultat på
Partnerskapet för sociala innovationers webbplats och på ett årligt möte som anordnas
av Partnerskapet för sociala innovationer. Möjlighet kan också komma att finnas att
presentera projekten i andra sammanhang. På förfrågan ska organisationerna också
presentera projekt och resultat för den ansvariga politiska nämnden hos Region
Örebro län.
I kommunikation kring projektet ska framgå att Region Örebro län medfinansierar.
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Avvikelser och återbetalningsskyldighet
Avvikelser skall under projektets gång rapporteras till Region Örebro län. Om
projektet avviker väsentligt i förhållande till vad man har ansökt för bedömer Region
Örebro län huruvida hela eller delar av bidraget ska återbetalas. Projektmedel som
inte går åt inom projektet ska betalas tillbaka.
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