
                                                                               
 
 

              Vi stöttar nya hållbara projekt! 
 
Hållbart2030.se är den nya portalen som kopplar samman hållbara projekt med 
finansiärer och samarbetspartners så att vi alla kan dra vårt strå till stacken för att nå 
FN:s globala klimatmål för 2030. Entreprenörsstiftelsen samarbetar med olika 
nationella organisationer och nätverk för att skapa bättre möjligheter för nya projekt 
som ger direkta effekter inom hållbarhetens alla områden. 
 
Alla medlemmar i Företagarna erbjuds nu att presentera och marknadsföra 
sina projekt helt kostnadsfritt. Det enda som krävs är att projekten lever upp till 
våra hållbarhetskrav och att det drivs av ett företag, en förening eller en 
stiftelse, som ett forskningsprojekt eller av en annan organisation. 
 
Presentera era visioner och knyt nya affärskontakter! 
Genom att Entreprenörsstiftelsen lanserar denna möjlighet vill vi skapa en bred 
samverkan och ge fler aktörer bättre möjligheter att förverkliga sina visioner och 
idéer. Idéer finns det många och genom våra nya tjänster på www.hållbart2030.se 
ger vi fler aktörer bättre förutsättningar att både marknadsföra sig, hitta finansiering 
och knyta värdefulla kontakter och dela erfarenheter. Ett nytt, enkelt och kostnadsfritt 
verktyg som förenklar och effektiviserar. Och samtidigt en ny community där man kan 
knyta kontakter och sprida ny kunskap och erfarenheter. 
 
Registrera ert projekt och knyt nya kontakter! 
För att registrera ett hållbart projekt, gå bara in på Hållbart2030.se och skapa ett 
kostnadsfritt konto. Därefter kan ni delta i vår nya community och knyta kontakter 
med andra projektägare och aktörer. 
 
 

Bli en hållbarhetspartner! 
Företag och andra organisationer som vill stötta hållbart entreprenörskap kan enkelt 
göra det genom att bli en partner. Varje år fram till 2030 kommer vi att återrapportera 
vilka projekt som startats och vilka direkta klimateffekter de bidragit till. Så följ med 
på vår resa. Alla partners gör en konkret insats och får möjlighet att medverka i och 
ta del av vårt strategiska arbete. Våra partners presenteras på portalen och 
uppmärksammas för det unika stöd ni ger till nya hållbara projekt i landet. 
Aktörer som vill engagera sig ännu mer i vårt arbete för hållbart entreprenörskap kan 
också få skräddarsydda lösningar där vi tillsammans tar fram stipendier, utmaningar, 
en utmärkelse eller något annat sätt att uppmärksamma och belöna hållbara projekt 
som ni brinner för. 

http://www.hållbart2030.se/


 
 
 
Välj er årsavgift! 
För en årsavgift blir ni som företag/organisation partner till Hållbart2030. Minst 80 
procent av denna summa (från 10.000 kr) öronmärks till hållbara projekt som finns 
registrerade på portalen och ni kan välja exakt vilken typ av projekt som ska stödjas, 
inom ett särskilt område eller en särskild bransch. Läs gärna mer och anmäl intresse 
på våra portaler. 
 
 

Vill du veta mer? 
 
Entreprenörsstiftelsen är en icke vinstdrivande insamlingsstiftelse som driver egna 
hållbarhetsprojekt och är baserat på Ideon Science Park i Lund. Vi finns till för att 
skapa, stötta och sprida hållbart entreprenörskap, för framtida generationer. 
 
För att få mer information om vår verksamhet eller bli en framtidspartner kontakta oss 
på www.entreprenorsstifftelsen.se eller www.hållbart2030.se. 
 
Kontaktperson: Torbjörn Friede (Mob. 0733 – 10 33 05) 
 
 
Länkar: 
 
Hållbarhetsportalen: http://www.hållbart2030.se. 
Entreprenörsstiftelsen: http://www.entreprenorsstiftelsen.se/ 
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