BIOSFÄROMRÅDETS GULLD-fond
Bedömningsgrunder
Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.
Vi arbetar även med att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och
resurser. Ofta ligger fokus på stora projekt som behöver miljontals kronor för att förverkligas.
Det finns dock många bra idéer som kostar betydligt mindre att genomföra men där brist på
finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Av denna anledning instiftades
Biosfärområdets GULLD-fond. Här kan du läsa mer om hur ansökningar till GULLD-fonden
blir bedömda.
Styrelsen bedömer inkommande ansökningar efter en beredning av biosfärkontoret. Styrelsen
bedömer en gång per år, efter att ansökningarna kommit in den 15 april.


Ändamål som är angivna i GULLD-fondens statuter kan få bidrag. Styrelsen avgör om
sökta pengarna ska bli beviljade utifrån graden av relevans, allmännytta, tillgängliga
medel i fonden och andra väsentliga förutsättningar som styrelsen tar hänsyn till.
GULLD-fondens ändamål är att stödja enskilda och organisationer som i Biosfärområdets
anda finner, skapar eller visar lokala lösningar på globala utmaningar i praktiken, så att goda
förutsättningar utvecklas för kommande generationer att leva och verka i Biosfärområdet.
Ur: Statuter för Biosfärområdets GULLD-fond, §2 ändamålsbeskrivning.



Projektet eller insatsen ska stämma överens med biosfärområdets värdegrund och
uppdraget att vara ett av Unescos internationella modellområden för hållbar
samhällsutveckling



Projektet eller insatsen ska ha ett tydligt fokus på hållbarhet.



Projektet eller insatsen ska vara allmännyttig och vara politiskt och religiöst
oberoende.



Bidrag lämnas som regel inte till projekt eller insatser som den sökande ändå behöver
göra på grund av lagar, regler eller andra krav. Vid oklarheter får den sökande intyga
detta.



Projektet eller insatsen ska genomföras inom kommungränserna för de tre
biosfärkommunerna Götene, Lidköping och Mariestad.



Bidrag lämnas inte för projekt eller insatser som redan är fullt finansierad av någon
annan. Detta ligger i första hand på den sökande att intyga.



Bidrag betalas ut i efterskott efter inkommen återrapportering.

