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Rollemodeller



Gamle Mursten (2013)
Bornholms Mosteri (2013)
Mormor.nu (2013)
Telehandelshuset (2012)
Specialisterne (2012)

BeeLiving (2014)
Budda Bikes (2014)
DIIG og MIIG (2014)
FEAST (2014)
Legehytten.dk (2014)

Bornholms
Middelaldercenter (2014)
STERK (2014)
Slotssøbadet (2014)
Actura (2014)
Borups Pakkeri (2014)

Allehånde (2014)
Café Chaplin (2014)
Glad Design (2014)
Grantoftegaard (2014)
Place de Bleu (2014)
Råd og Dåd (2014)

Blindes Arbejde (2013)
BOAS Specialister (2013)
Comeback
Consult (2013)
Cafe Frida (2013)
Kaffe Fair (2013)
Send Flere 
Krydderier (2013)

Æblespecialisterne (2014)
Strik Historien (2014)
OneFunkyFurniture (2014)
Mere Omtanke (2014)

Virksomheds-
porten (2015)
JyllandsAkvariet (2015)
FA Stilladser (2015)
Huset Venture (2015)
Baisikeli (2015)







Strategisk de-fokus

Økonomisk udfordret

Kompetence behov

Manglende viden om kommuner

Udvikling af netværk

Lokal forankring

Fastholdelse



Forløb med ”egen” forretningsudvikler

3 Camps
•  Sociale modeller og kommunalt partnerskab
•  Afsætning
•  Virksomhedsdrift

4 Labs 
1 heldags opstartslab
3 halvdags tematiserede opfølgningslabs

•  100 dages plan
•  Status
• Næste 12 måneders aktivitetsplan

Kursus efter individuelle behov



Ansøgningsfrist 
26. maj 2015 kl. 12:00 

Interviews 
København, Odense 
eller Århus 1.-2. juni 

Bruttogruppe
senest 5. juni

Opstarts Bootcamp
København  9.-10. juni

Præsentationsdag 
19. juni og  11. august

 Første camp 
26.-27. august 

Forløbet afsluttes i december



Socialt 
potentiale !

Ledelses-
potentiale !

Kommercielt 
potentiale !

Kriterier til deltagere

•  Forretningsbaseret potentiale som bæredygtig 
socialøkonomisk virksomhed

•  Social – hjælper udsatte ledige i arbejde, herunder ved 
ansættelser

•  Uafhængig af det offentlige – dvs. uden offentligt driftstilskud 
eller ejerskab

•  Social håndtering af overskud – primært til at fremme 
sociale mål

•  Etisk og transparent – i sit virke og i ledelse

•  CVR-nummer ved programopstart

•  SVP – mindst én ansat fra målgruppen

•  Kompetent – og dedikeret iværksætterteam



Kapital og kompetencer 
til iværksættere og
virksomheder, der vil
tage et socialt ansvar.

Ansøgningsfrist 26. maj.
Læs mere på socialkapitalfond.dk


