Ankomst

ANSÖKAN OM STÖD

till projekt inom socialt entreprenörskap
1. Allmänna uppgifter
Projektets namn:

Förstudie för att skapa ett företag som använder organiskt fiberavfall för att odla upp världens
öknar
Projektperiod:

2016-09-15-2017-03-14

Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte
stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum.
Sökt belopp från Västra Götalandsregionen:

50000 kronor

Stöd söks för (endast ett kryss):

För mer information om de olika stöden se utlysningstexten till programmet på www.vgregion.se/socialtentreprenorskap
X Socialt entreprenörskap - Förstudie/ Idéutveckling (max 50 000 kr)
Socialt entreprenörskap - Utvecklingsprojekt (max 250 000 kr)

Socialt entreprenörskap - Insatser för flyktingar (max 250 000 kr)

2. Uppgifter om sökanden

Uppgifter om sökanden avser den
juridiska person som står bakom ansökan.
När det gäller webbadress ska den plats
anges där information om projektet finns.
Utbetalning av medel kan endast ske till
sökande (den juridiska personen) och
denne ska stå som ansvarig för det pluseller bankgironummer som anges.
Sökande:

Org. nummer:
Adress:
Postnummer:
Postadress:
Plusgiro/ Bankgiro:

Ökenodlarna
802502-1463

Bo G Eriksson

41314

732485068

c/o Eriksson Sveagatan 29
Göteborg

info@desertcultivation.org

www.desertcultivation.org:

sökandens pg nr:

sökandens bg nr:

000-0000 bangironummer klart 18/5

Är sökande momspliktig?

Nej
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3. Sammanfattning av projektet

Beskriv kortfattat projektets innehåll och vad ni har uppnått efter avslutat projekt (max 150 ord).

Målet är att arbeta fram en rapport där förstudien visar en marknadsplan för hantering av fiberavfall för användning för
uppodling av öknar samt en möjlig finansiering. En lämplig företagsform för socilat företag som kan arbeta efter denna plan
skall också redovisas. Ett sådant socialt företaget skall erbjuda alltifrån okvalifiserat arbete med fiberafallet till
kompetenskrävande arbete i förhållande till svenska och andra myndigheter med mera. Dessa resurser räknar vi med att
finna också bland senare års invandrare.

4. Beskrivning av projektet

Beskrivning av insatsen ska innehålla följande:
Bakgrund: Det finns ett stort överskott av fiberavfall i Sverige. En del återvinns som fibrer medan en stor del fötbränns. År
2011 redovisades att 68000 ton textilier brändes upp. Även insamlingsorganisationer som Emmaus och I:co får en
restfraktion, som eldas upp. Överskottet av pappersavfall, som förbränns är avsevärt mycket större. Vid förbränning återförs
fibrernas kolinnehåll till atmosfären som CO2. Det är visat att organiskt fiberavfall såsom papper och organiska textiler kan
användas för att odla upp öknar.
Syfte: Syftet med förstudien är att få till stånd ett företag med verksamheten: Ökenodling med hjälp av fiberavfall.
Mål: En rapport där förstudien visar en marknadsplan för hantering av fiberavfall för användning för uppodling av öknar samt
en möjlig finansiering. En lämplig företagsform för socilat företag som kan arbeta efter denna plan skall också redovisas.
Målgrupp: Det finns ingen omedelbar målgrupp, som drar nytta av förstudien. En del människor kommer att lära sig en hel del
och inse möjligheterna att göra en insats för miljön.
Innehåll: I första hand skall göras en analys av kostnader för insamling/inköp av fiberavfall, transporter, möjliga lokaler för
ökenodling med lokala intressenter. Detta kommer att kräva en del resor och framförallt konsultkostnader. Samarbete
kommer att sökas med med föreningar med förankring i ökenområden, kommunala förvaltningar och företag, som arbetar
med fiberavfall, politiska partier för att få dem att arbeta in dessa möjligheter i de politiska besluten, utrikesdepartementet i
deras arbete med konventionen för minska ökenspridning vilken Sverige biträtt men inte aktivt gjort något åt med mera.

5. Jämställdhet, miljö och integration
Jämställdhet: Det planerade företaget har arbetsuppgifter alltifrån enkel hantering av fiberavfall till avancerade kompetenser
för att förhålla sig till avtal och relationer till svenska och utländska förvaltningar och marknader. För dessa arbetsuppgifter
finns resurser både för kvinnor och män alltifrån ungdomar till äldre inte minst bland den invandrade befolkningen. Det
småskaliga jordbruket i torra områden bedrivs ofta av kvinnor, som har svårt att hitta annan utkomst i sina byar medan
männen arbetsmigrerar.
Miljö: Pappers- och textilavfall bränns i stor utsträckning i Sverige. Till exempel fförbränns 68000 ton textilier årligen i Sverige.
Vid förbränning återförs det i materialet inlagrade kolet till atmosfären. Redan att lägga detta avfall som jordförbättring
minskar tillförseln av kol till atmosfären. När sedan växterna i odlingarna samlar in och lagrar kol från koldioxid i atmosfären
så minskar koldioxiden i luften. Beräkningar visar att en sådan spar- och insamlingseffekt är verksam i 20 till 100 år. En
sådan verksamhet är ett alternativ till en kolsänka, vilket inte är vanligt i miljöarbetet i regionen.
Integration: Genom att det planerade företaget kan erbjuda såväl okvalifiserat arbete som arbete som kräver
specialistkunskaper i många avseenden inte minst i förhållande till de länder där odlingarna skall bedrivas ger det utrymme
för människor av många nationaliteter.
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6. Indikatorer

Resultatindikatorer (från bilaga 1 & 2)

Entreprenörsfrämjande individer är svåruppskattat men beräknas bli åtminstone
Kompetensutveckling individer är svåruppskattat men beräknas bli åtminstone
Antal företag som utvecklar produkter (företag har inget kön med det torde bli
åtminstone ett.

Kvinnor

10
10
-

Män

10
10
-

Egna indikatorer (fri formulering)

Att det finns en realistisk plan för ett socialt företagande med sikte på att använda
fiberavfall från vgregion till ökenodling

7. Kostnader

Lönekostnader
Lönekostnader för personer som är anställda av projektägaren och direkt deltar i
projektarbetet. Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala avgifter.
Externa tjänster (köpta)
Företagsekonomer konsulter för marknadsplan 29000
Resor
Resor inom Sverige till orter med insamlad textil samt till kunspascentra i Sverige 10000
Resa till ökenodling med liknande tekniker samt med 12 dagars utbildning i Al Jawfa
,Jordanien 20000
Resa till ökenodling i Egypten, för möjligt statrtprojekt i miljö arbetar med liknande tekniker 10
dagar 20000
Övrig kommunikation

0

29000

50000

Marknadsföring
Trycksaker osv

4000

Lokaler
Hyra för lokal i samband med seminarier i städer med specialistkunskaper iSverige

3000

Övrigt
It, websida bokföringsprogram

4000
90000

Summa kostnader – bokförda hos sökanden

Externa tjänster - direktfinansierade offentliga (i annat än pengar)

Externa tjänster - direktfinansierade privata (i annat än pengar)
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar inom projektet men som inte är
anställda av projektägaren. Lönen ska motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter.
Här avses även ideellt arbete, dvs. nedlagd tid från deltagande företag eller obetalt arbete som utförs av
privatpersoner eller organisationer inom privat sektor. Ideellt arbete värderas till högst 330 kronor per timme.

Summa kostnader - samtliga
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8. Finansiering
Offentlig kontantfinansiering

50000

Bidrag från vgregion

Privat kontantfinansiering

Resor för partners att ta emot textilavfall för odling

40000

90000

Summa kontant finansiering
Offentlig direktfinansiering (i annat än pengar)

0

Summa offentlig direktfinansiering

Privat direktfinansiering (i annat än pengar)

Projektledning från företag 10% av heltid 5 månader inklusive lkp
Telefon 6*100= 600 + IT-tjänster 4000 + lokalhyra 6*400=2400
Idellt arbete i föreningen i genomsnitt 6 timmar/vecka 22 veckor à 330 kronor =

Summa privat direktfinansiering

26250
7000
43560

76810
166810

Summa total finansiering
9. Underskrift

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive
bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i
denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader.
Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS
1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i
ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är
nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet
(registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i
information om projektet.*
Göteborg 2016-05-16
Datum 2016-05-16

Bo G Eriksson

Underskrift av behörig firmatecknare Bo G Eriksson

* Behörig firmatecknare (den som har rätt att teckna avtal) för sökande ska skriva under ansökan. Västra
Götalandsregionen kan komma att i samband med projektbeskrivningar publicera namn och telefonnummer på behörig
firmatecknare på internet i form av pressmeddelande, registrering i projektdatabas och liknande. Syftet med denna
publicering är att sprida information om projekten. Med hänsyn till att samtycke krävs för denna publicering, s.k.
behandling av personuppgifter, begärs sådant samtycke av firmatecknare. Om denna person önskar att
personuppgifterna inte ska behandlas på detta sätt ska detta särskilt meddelas.
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