BLI EN UNLIMITER
For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:
Du
•

har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for menneskene på Tøyen

•

trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift
som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil.

•

er bosatt på Tøyen og har oppholdsrett til å bo i Norge

•

er ikke en del av et etablert firma

•

har lyst til å gjøre dette selv, eller sammen med noen

•

har nok tid til å gjøre dette selv
Forretningsideen din

•

har en reell mulighet til å bidra til en positiv endring i nærmiljøet på Tøyen

•

bidrar positivt til livskvalitet hos mennesker på Tøyen og deres opplevelse av området.

•

løser en sosial- eller miljørelatert utfordring

•

har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse
utfordringen

•

har, eller kommer til å ha, en styringsmodell som er opptatt av sosial gevinst samt økonomisk
bærekraft. Det betyr at virksomheten ikke eksisterer for å skape profitt som tas i utbytte for et
begrenset antall eiere eller aksjeeiere.
Du og ideen din trenger

•

noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle av din virksomhet

•

litt penger så du kan komme i gang og/eller prøve noe innovativt

•

muligheten til å møte andre som er i gang med å levere positiv effekt til Tøyenbeboere

•

tilgang til et felles co-working sted hvor du kan både finne ro, inspirasjon og likesinnede
forretningsutviklere

•

bedre oversikt og kunnskap om hvor du kan søke mer støtte

•

hjelp til å finne andre som kan fungere som mentor, coach med mer
Du kvalifiserer ikke for støtte dersom

•

du allerede tjener penger på ideen din (gjelder kun Prøv-pakken)

•

ideen er en del av et etablert firma

•

ideen handler om politikk eller religion

•

du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben.
Hvis du blir en Unlimiter må du

•

bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som Tøyen Unlimited arrangerer og
som du blir eksplisitt invitert til.

•

referere til Tøyen Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

•

bruke den økonomisk delen av pakken din på for eks følgende, og gi fremvise kvittering eller
lignende på at det er blitt brukt som avtalt:

•

etablering av selskapsform i brønnøysundregisteret

•

kjøp av laptop

•

kjøp av domene og webhotell

BLI EN UNLIMITER
•

hjelp til tjenester som identitetsbygging, logo design osv

•

investering i varer som kan bidra til inntjening og inntekt til selskapet

•

innovative løsninger innenfor forretningsmodellen din som kan bidra til å låse inn sosialverdi

•

betale for et kurs som gir relevante kunnskap for bedriften din

•

andre former for varig investering og utvikling av selskapsform og identitet
Du kan ikke bruke økonomisk støtte på Prøv det og Gjør det pakkene på f.eks

•

Å bidra til lønnen din

•

Å betale gjeld

•

Å betale andres lønn

•

Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som
er et tilbud til kundene dine.
Du refererer til Unlimited og din rolle som Unlimiter i markedsføring, hvor relevant.

