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Instruktioner för ansökan av entreprenörsstipendium  

Välkommen! 

Entreprenörsstipendium kan erhållas om du är entreprenör, verksam i Sverige och 
kan visa en aktuell årsredovisning för ditt företag samt har minst två på varandra 
följande verksamhetsår.    

Det är viktigt för såväl din egen som vår skull att du läser igenom instruktionerna 
noggrant så att vi inte missar någon stipendiat pga. avsaknad av viktig information. 
Nedan kommenteras det som ev. kan vara oklart. Har du andra frågor är du 
välkommen att kontakta vår support. Vissa rubriker är ”tvingande” och måste fyllas i 
för att du ska kunna gå vidare till nästa steg. 

Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi förväntar oss att du som erhåller 
stipendium hämtar ditt stipendium personligen i Göteborg och samband med detta 
kort redogör för ditt företag och dina målsättningar med stipendiet för övriga 
inbjudna. Du och en person till är välkomna att delta i ceremonin och den trevliga 
tillställning, som vi ordnar i anslutning därtill. Datum för utdelning framgår av 
hemsidan. 

Steg 1.  

Fyll i dina uppgifter dvs. vem det är som söker stipendiet. Notera att det är fysiska 
personer som får stipendium inte företag.  

Steg 2. 

Ditt företagsnamn, där du är entreprenör skriver du under Ändamål. (Vi använder oss 
av ett standardiserat IT verktyg, som passar på olika typer av stiftelser. Därav kan 
rubriken just här vara något missvisande ). Under Beskrivning skriver du vad 
stipendiet skall användas till. Ansökan måste stödja stiftelsens ändamål, dvs. en eller 
flera av kategorin logistik/innovation/kvalitet/internationalisering/ergonomi/design 
måste vara uppfylld. 

Steg 3.  
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Vårt tips är att hålla det kort men ändå informativt när det gäller Budget, Tidplan 
och Referenser.  

 

Steg 4. 

Övriga sökta och eventuellt beviljade bidrag avseende aktuellt projekt för 
innevarande år skriver du här. 

För att vi skall behandla din ansökan skall du under Övriga Bilagor bifoga den senast 
aktuella årsredovisningen (innehållande de två senaste verksamhetsåren) för ditt 
företag, som du är verksam inom. Har du ingen bilagd årsredovisning anser vi inte 
din ansökan är komplett och kommer inte att behandla den.  Du får gärna även 
bifoga ditt CV i en separat bilaga.  

Slutligen vi vill att du skriver hur du har fått information om vår stiftelse 
(affärsbekanta, LinkedIn, fb…..).  

 

Steg 5. 

Lycka till och välkommen med din ansökan! 

 


