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
bedöms:


Styrelsen bedömer inkommande ansökningar från fall till fall efter en beredning av
biosfärkontoret. Detta sker löpande och i samband med ordinarie styrelsemöten.



Bidrag lämnas för ändamål som är angivna i GULLD-fondens statuter. Styrelsen har
därtill att avgöra om de sökta medlen ska beviljas utifrån graden av relevans,
allmännytta, tillgängliga medel i fonden och andra väsentliga förutsättningar som
styrelsen vill anföra.
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.



Insatsen är förenlig med Biosfärområdets värdegrund och Unescouppdrag att vara ett
internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling och utveckla lokala
lösningar på globala utmaningar.



Insatsen har tydliga hållbarhetsindikatorer.



Insatsen är allmännyttig, d v s riktar sig till en icke avgränsad krets av personer och
sker för det allmännas bästa, samt är politiskt och religiöst oberoende.



Bidrag lämnas som regel inte till projekt och aktiviteter som den sökande ändå
behöver göra på grund av lagar, regler eller andra krav som den sökande har att följa.
Detta ligger i första hand på den sökande att intyga.



Åtgärder ska genomföras inom kommungränserna för de tre biosfärkommunerna
Götene, Lidköping och Mariestad.



Bidrag lämnas inte för aktiviteter som redan är genomförda, påbörjade eller där
heltäckande bidrag redan erhållits från annan part. Detta ligger i första hand på den
sökande att intyga.



Bidrag betalas som regel ut till sökanden i efterskott efter inkommen återrapportering.
Skulle avsteg från detta behöva ske utifrån den sökandes situation får särskilda
överenskommelser om utbetalningsordning träffas mellan den sökande och
Biosfärkontoret.

