
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
  

                       

        

Fond Fond Fond Fond förförförför    
projektstödprojektstödprojektstödprojektstöd    

    
Instiftad av  

Vänskapsföreningen 

Amigos de Cabo Verde 
 

Syfte  
Syftet med fonden är att föreningen årligen ska kunna dela ut ett engångsstöd till utvecklingsprojekt på Kap 
Verde. Det ska gå till mindre, avgränsade mål, där vårt stöd kan betyda en avgörande skillnad.  Vi vill inte ge ett 
ospecificerat stöd till en större verksamhet. Projektet ska vara av allmänt intresse. Det bör också vara icke 
kommersiellt, men det utesluter inte stöd till kooperativ och småföretag med betydelse för utvecklingen i 
samhället där de verkar.   

Fondens förvaltning 
Amigos de Cabo Verdes styrelse är ansvarig för fonden. Medlen i denna kommer från insamlade pengar på 
föreningens konto.  
 

Val av projekt  
Vilket projekt som ska stödjas väljs av föreningens styrelse gemensamt, och kommer sedan att presenteras på 
kommande årsmöte. Om möjligt, gärna av någon representant för projektet. 

Ansökan  
Ansökan kan formuleras fritt men måste innehålla följande uppgifter:   
- Namn på projektet  
- Målgrupp 
- Syfte med projektet 
- En kostnadsberäkning 
- Namn och kontaktuppgifter till 1-2 projektansvariga (gärna någon på Kap Verde) 
- Underskrift av projektansvarig/a  
- Bankkonto dit pengarna kan utbetalas med kontoinnehavarens namn och fullständiga uppgifter för 
utlandsinbetalning (IBAN, SWIFT, BIC m.m.). 
 
Det går naturligtvis bra att även skicka med bilder m.m.  
 

Återkoppling till Amigos styrelse 
Det är viktigt med en uppföljning eftersom föreningen har ett ansvar gentemot givare att pengar används på 
rätt sätt. 
Vi vill ha: 1) en bekräftelse på att pengarna mottagits 
               2)kopior av kvitton på gjorda betalningar och inköp 
               3)enklare redogörelse för hur projektet gått, i text och/eller bilder 
 
Om pengarna inte används direkt ska de placeras på ett bankkonto och Amigos styrelse få ett kontoutdrag var 
sjätte månad. 
Pengarna ska ha brukats för sitt ändamål senast 1 år efter att de mottagits. Annars vill styrelsen ha en diskussion 
med mottagaren om hur de bäst kan förvaltas och användas. 
 
Ansökan skickas senast den 15 april varje år med e-post till raot@tele2.se eller per post till:  
 
Ragnar Ottosson  
Vintervägen 8  
SE-59430 Gamleby, Sverige.  
 
Ansökningsanvisningar och beskrivning finns också på Amigos de Cabo Verdes hemsida - www.caboverde.se  
 



Amigos de Cabo Verde  
Med kärlek och engagemang för Kap Verde 
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Engagemanget för föreningen Black Panthers i huvudstaden Praia är och förblir Amigos de Cabo Verdes viktigaste projekt, 

men vi har önskat att också kunna stödja andra typer av projekt – det finns alltid planer och behov, människor med idéer 

och drömmar. 

 

Under de senaste åren har vi stött ett par andra projekt, mindre i omfattning men väl så angelägna. För att få resurser att 

fortsätta med detta startade vi vår projektfond 2013. Tanken är att vi varje år ska kunna ge ett engångsstöd till angelägna 

verksamheter av allmänt intresse i Kap Verde. Får vi tillräckligt gensvar hoppas vi kunna betala 5.000–10 000 kronor per 

projekt (ca 60 000–120 000 CVE). 

 

Stödja fonden  

Om du vill ge ett stöd till vår fond är du välkommen att ge ett bidrag genom föreningens plusgiro 921238-2. Kom ihåg att 

märka inbetalningen Projektfond. Och om du vill bidra till en stadig utveckling av fonden är vi tacksamma om du vill göra 

månatliga överföringar av ett valfritt belopp. I likhet med stödet till Black Panthers kommer alla insamlade pengar att föras 

över till de projekt som föreningen beslutat stödja. Överföringskostnader m.m. står föreningen för även här.  

 

Projektförslag  
Har du förslag på något projekt som du tycker bör få vårt stöd kan du söka pengar ur fonden. Föreningens styrelse väljer 

gemensamt ut minst ett projekt varje år och presenterar sitt val i tidningen Kap Verde-Nytt, på hemsidan och på årsmötet, 

gärna med din medverkan. 

 

Ansökan  
Ansökan om projektstöd skickas till styrelsen senast den 15:e april via post eller e-post. Anvisningar finns också som PDF 

och kan skrivas ut på Amigos de Cabo Verdes hemsida www.caboverde.se/fond-for-projektstod/ 

Bilderna nedan är från de två projekten som fick projektstöd 2013. 

    
– Nya skolmöbler till 50 elever i förskolan Nho Taninho i Lém, tillverkade av lokala snickare. Brava kommun 

  

   
– Inköp av fiskeutrustning/starta ett kooperativ i fiskebyn Preguiça. Samhällsföreningen ”Baía de São Jorge”, São Nicolau 

 

 

 
 

 
    
 

                       
        


