
 

Fakta och vanligaste frågorna (FAQ) 

Våra Change Leaders är sociala entreprenörer med innovativa lösningar på 

samhällets mest akuta problem för barn och ungdomar i Sverige och som vi 

väljer att stötta i vårt inkubatorprogram. De är exceptionella individer med 

framstående idéer, som är villiga att arbeta hårt för att få sin idé att växa och 

har entreprenörsandan för att lyckas (modiga, smarta och passionerade). För 

att hjälpa dig igenom ansökningsprocessen så följer här viktiga datum under 

året samt några av de vanligaste frågorna. Boka in dessa datum i din 

kalender redan nu. 

Viktiga datum 

24 April  -  Ansökan öppnar 

15 Maj  -  Öppen online frågestund med Reach for Change 
via Zoom. Länk till mötet hittar du här:   https://zoom.us/j/685945010 

24 Juni  -  Ansökan stänger (14.00) 

12-13 Juni  -  Kom och träffa Reach for Change på Järvaveckan 

8 Juli  - Beslut skickas ut 

19-20 september  -  Accelerator del 1 (i Stockholm) 

3-4 Oktober - Accelerator del 2 (i Stockholm) 

18 Oktober  - Pitchdag (i Stockholm) 

1 November - Jurydag (i Stockholm) 

12-13 November -  Lansering sker på Social Innovation Summit (i  
Malmö) 

 

https://zoom.us/j/685945010
http://jarvaveckan.se/
https://sisummit.se/


 

 

1: Kan jag ansöka efter deadline? 

Nej, du kan inte ansöka efter deadline. Därför är det viktigt att du börjar med ansökan 

i god tid. Det tar alltid längre tid än man tror. Du kan alltid påbörja och spara ansökan 

allt eftersom. 

 

2: Kan jag lägga till något i min ansökan när den skickats in? 

Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att lägga till vidare information i systemet.  Ni har dock 

möjlighet att spara innan ni skickar in, så ta er tid. Ansökan stänger inte förrän 24 juni 

kl. 14:00 

 

3: Kan man vara fler än en person som ansöker med ett initiativ? 

Ja, ni kan vara fler än en teammedlem, men det är viktigt att dessa personer har en 

beslutsfattande roll inom organisationen. Det som gäller är max en ansökan per team 

och en ansökan per person.  

 

4: Kan jag ansöka mer än en gång?  

Nej, du kan bara ansöka med en idé per person/team per ansökningsperiod. Om du 

ansöker mer än en gång kommer din extra ansökan att tas bort. Du kan dock ansöka 

flera olika år i rad.  

 

5: Vi är två personer i vår organisation, kan båda bli Change Leaders?  

Det är helt okej att vara fler än en i ett team som blir valda till Change Leaders, men 

vanligtvis kommunicerar vi bara grundarna på vår hemsida. 



 

 

6: Behöver jag ha etablerat en organisation (t.ex. ideell förening) för att                       

ansöka? 

Nej, du behöver inte ha startat någon form av organisation eller företag innan du 

ansöker, men om du väljs in till vår inkubator behöver du skapa en. Vi letar efter 

fantastiska individer med framstående idéer och hjälper dig gladeligen att skapa en 

organisation efter att du har blivit en Change Leader.  

 

7: Kan jag ansöka med ett aktiebolag (AB)? 

Vi kan inte stötta ett AB direkt, så om du blir vald till Change Leader kommer du 

behöva starta upp en ideell förening för att kunna få stöd av Reach for Change.  

 

8: Hur utvecklad behöver min idé/ organisation vara? 

Till att börja med krävs det att det är en innovativ och nyskapande idé för hur man 

kan göra livet bättre för barn. Vi vill gärna se att du har testat idén på din målgrupp 

och att du har en tänkt på en modell om hur det ska finansieras.  

 

9: Kan jag få hjälp med min ansökan?  

Vi har inte kapaciteten att ge personlig feedback till alla eftersom vi får in hundratals 

ansökningar per år, men om du har frågor angående ansökningsprocessen eller 

tekniska frågor kan du maila oss på info@reachforchange.org . Dock finns de flesta 

frågorna samlade i detta dokument så läs noga. Vi kommer även hålla en öppen 

frågestund den 15 maj via zoom.us. 

 

10: Kan jag träffa någon från R4C över en kaffe och prata om min idé? 

Eftersom vi får in hundratals ansökningar varje år har vi tyvärr inte kapaciteten att 



 

träffas. Om du bor i Stockholmsområdet kan du komma förbi vårt tält under 

Järvaveckan 12-13 juni för att pitcha oss din idé. 

 

11: När börjar inkubatoråret? 

Change Leadern ska vara tillgänglig från och med den första januari 2020 för 

regelbundna inkubatoraktiviteter på veckodagar. Mer info om detta kommer när 

urvalet sker. 

 

12: Hur länge efter att jag blivit en Change Leader behöver jag arbeta med                           

min organisation? Räcker det med ett år? 

Vi letar efter Change Leaders som är så passionerade gällande sin idé och den lösning 

de erbjuder samhället att de är villiga att arbeta med den långsiktigt och under en 

längre tid.  

 

13: Måste man vara grundare av organisationen?  

Ja, du behöver vara grundare av organisationen.  

 

14: Kan min idé handla om att samla in pengar att ge bort till olika projekt?  

Nej, din idé måste direkt skapa positiva effekter för barn och unga i Sverige. 

 

15: Kan jag ansöka om jag är student?  

Ja, du behöver dock påvisa att du kan arbeta med din idé tillräckligt mycket för att ta 

till dig stödet som Reach for Change erbjuder. 

 



 

16: Hur många Change Leaders väljer ni varje år?  

Antalet Change Leaders vi investerar i ändras varje år beroende på urvalet och våra 

resursförutsättningar. Det är vanligtvis mellan 1-3 verksamheter per år. 

 

17: Vad får man om man blir en Change Leader?  

Vårt mål är att ena de bästa från företagsvärlden med de bästa från den sociala 

världen. Därför får våra Change Leaders tillgång till en gemenskap av mentorer och 

andra sociala entreprenörer, men även nätverksmöjligheter och kapacitetsbyggande 

stöd inom till exempel organisationsutveckling, uppskalning, finansieringsmodeller 

och effektmätning.  

I årets  urvalsprocess kommer juryn ge ett uppstartspris på 150,000 SEK till en idé 

som, enligt urvalskriterierna, påvisar stor potential i att skapa en effektiv och långsiktig 

positiv förändring för barn och unga i Sverige. 

 

18. Får man finansiellt stöd av Reach for Change? 

Det största värdet du får som Change Leader kommer från det kapacitetsbyggande 

stödet Reach for Changes inkubatorprogram erbjuder. Inom ramen för inkubatorn 

förbereds du inför, och kopplas till, finansieringsmöjligheter för att långsiktigt 

utveckla din idé och din organisation.  

I årets  urvalsprocess kommer juryn ge ett uppstartspris på 150,000 SEK till en idé 

som, enligt urvalskriterierna, påvisar stor potential i att skapa en effektiv och långsiktig 

positiv förändring för barn och unga i Sverige. 

 

19: Kan min målgrupp inkludera både föräldrar och barn?  

Ja, så länge den huvudsakliga målgruppen fokuserar på att göra livet bättre för barn.  



 

 

20: Måste jag vara svensk medborgare för att ansöka?  
Nej, du behöver endast ha ett personnummer.  

 

21: Finns det någon åldersgräns för vem som kan ansöka?  

Nej, det finns ingen åldersgräns för att ansöka. 

 

För mer information eller frågor, boka in frågestunden den 15 maj eller hör av 
dig till info@reachforchange.org 

 

 

https://zoom.us/j/685945010

