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Om finansieringspresentationen allmänt
•

Vi har till den här presentationen valt ut några finansieringsformer som lämpar sig till att understöda och underlätta
verksamheten av Pomoväst’s huvudsakliga målgrupper: föreningar, allmännyttiga organisationer och företagare

•

Förutom de sedvanliga stiftelserna och fonderna, presenterar vi kort även änglafinansieringsverksamhet och några
massfinansieringsplattformar – båda som alternativ / komplement till den traditionella lånefinansieringen; speciellt för
startande och innovativa företag och samfund.

•

I valet av stiftelser och fonder strävar vi att ta upp aktörer som specifikt är aktiva på Pomoväst’s verksamhetsområde – men det
finns också en del nationella aktörer med.

•

Vi tar upp några databanker / databaser med stiftelser och fonder – det här databankerna består av de viktigaste aktörerna i
Finland. Ur dessa kan den som söker finansiering eller understöd, sålla fram dom lämpligaste, potentiella finansiärerna för sin
verksamhets behov.

•

Det är skäl att påpeka att stiftelser och fonder kan ha eventuella språkliga fokuseringar, förutom de geografiska. Då vi inom vår
region är för det mesta verksamma i tvåspråkiga miljöer – finska och svenska – så lönar det sig att kolla upp
presentationsmaterialet på båda språken, då de presenterade aktörerna skiljer sig lite. Många av våra målgruppsorganisationer
och föreningar är ju tvåspråkiga och sålunda kan de söka understöd ”över språkgränserna”.

•

I slutet av den här presentationen finns det några internationella aktörer inom massfinansieringen. Dessa på engelska. Av dom
bör nämnas Kickstarter, som fokuserar sig på konstnärliga aktiviteter av olika slag.
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Stiftelser och Fonder
• En stiftelse baserar sig på en kapitalgåva för ett speciellt ändamål.
Förmögenheten i stiftelsen förvaltas för att tillgodose ändamålet och en viss
summa pengar betalas ut regelbundet.
• En fond är en summa pengar som är avsatta för ett särskilt ändamål, en viss del
av pengarna i fonden kan betalas ut regelbundet. Fonden kan förvaltas av
exempelvis en organisation.
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Stiftelser och Fonder
Stiftelsernas stöd 2020
Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2020 vetenskap 279 miljoner euro, konst med 72 miljoner euro och övrig
samhällelig utveckling med 150 miljoner euro, allt som allt för en summa på 501 miljoner euro.
Av det av stiftelser och fonder till medborgarnas samhällsnyttiga projekt beviljade understöd et -150 miljoner euro år 2020 –
allokerades 22 miljoner euro till föreningsverksamhet, 17 miljoner euro till kulturarbete och 14 miljoner euro till musei- och
kulturarvsarbete. Se bilden på följande sida.
Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än man ofta tänker på. Stiftelserna stödde
civilsamhället på livets alla områden från familjecaféer till försvar, från vetenskapsfostran till motion för barn samt från utveckling av
en enskild bransch till föreningsverksamhet.
Mera information om stödbeloppen och målgrupperna:
https://saatiotrahastot.fi/sv/stirtelsernas-stod/
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Aktörerna kan således delas förutom på basen av ändamålsinriktning , även geografiskt till
•
•
•

Regionala aktörer
Nationella aktörer
Internationella aktörer

På följande sida finns en allmän översikt av de olika finansieringskällorna som är främst riktade till ungdomar. Då man klickar på
länken, kommer man till den aktiva kartan och man kan sedan kolla upp noggrannare information per aktör, genom att föra kursorn
till respektive ruta.
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Stiftelser och Fonder
http://osuma.metropolia.fi/wp-content/uploads/2019/01/kartta_projektirahoitukseen_osuma.pdf
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Stiftelser och Fonder

Hemsida:

Hemsida:

https://kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/

https://fyrk.fi/

En vältäckande databas eller kartotek om olika fonder,
stiftelser och organisationer som understöder och finansierar
både föreningar och enskilda aktörer.
Info-sidorna är enbart på finska.

fyrk.fi databasen hjälper dig att navigera bland stipendier och
understöd. Här hittar du information om privata fonder och
stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska
stödformer och EU-finansiering.
Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara
preliminära/riktgivande. Kontrollera ansökningstiderna på
bidragskällans hemsida.
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Stiftelser och Fonder
Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse
Hemsida:

http://www.svj.fi/

Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse delar främst ut understöd och stipendier åt organisationer och personer med anknytning till
västra Nyland, från Hangö i väster till Sjundeå i öster.
Understöd till organisationer
Bland de föreningar och organisationer stiftelsen understött på senare år finns bl.a. Medi-Heli, Finlands Röda Kors och Folkhälsans
lokalavdelningar, ungdomsföreningar, pensionärer, krigsinvalider, Sjöräddningen, 4H, Luckan och många fler. På senare år har man även
på eget initiativ understött internationellt biståndsarbete genom Röda Korset, Unicef och Kyrkans utlandshjälp. Sedan år 2003 har
stiftelsen bekostat lönen för en andra diakonissa i Pojo svenska församling.
Ansökningstiden för organisationer är årligen 1.10. - 31.10.
Stipendier för studerande
Stipendierna går till högskolestuderande med anknytning till västra Nyland, d.v.s. allt från Hangö i väster till Sjundeå i öster, som
studerar i Finland eller utomlands. Stipendier beviljas endast för studier vid högskola eller yrkeshögskola och högst 3 gånger till samma
person. Antalet stipendieansökningar har de senaste åren överstigit 400 per år.
Ansökningstiden för studerande är årligen 1.4. - 30.4.
Kontaktuppgifter: Ombudsman Anne Siberg, tel.044 0477873, epost: info@svj.fi
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Stiftelser och Fonder
Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse
Hemsida:

https://nymansstiftelse.rimbert.fi/

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelsens ändamål är att understöda såväl enskilda personers med svenska som modersmål som
svenskspråkiga sammanslutningars sociala och ideella verksamhet i Finland.
Endast sammanslutningar/samfund kan söka stöd från Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.
Stiftelsen tar emot ansökningar inom den ordinarie ansökningstiden 9 september- 9 oktober.
Kontaktuppgifter:
Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr
c/o Juridisk byrå LofmanLaw
Södra Esplanaden 2
00130 Helsingfors
nymansstiftelse@gmail.com
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Stiftelser och Fonder
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Hemsida:

https://bmr.fi/

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi beviljar bidrag till
organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga.
Organisationer
Projekt eller verksamhet som på olika sätt stödjer barn och unga kan beviljas bidrag. Barns och ungas välmående har hög prioritet,
likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap.
Ansökningstiden är årligen 1.09. - 30.09.
Kontaktuppgifter:
Sonja Ollas-Airinen, sonja.ollas-airinen@bmr.fi
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
Annegatan 12,
4 vån. 00120 Helsingfors
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Stiftelser och Fonder
Stiftelser och Fonder rf

Hemsida:

https://saatiotrahastot.fi/sv/framsida/

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2020 vetenskap 279 miljoner euro, konst med 72 miljoner euro och övrig
samhällelig utveckling dvs medborgarnas projekt med 150 miljoner euro.
Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än man ofta tänker på. Stiftelserna stödde
civilsamhället på livets alla områden från familjecaféer till försvar, från vetenskapsfostran till motion för barn samt från utveckling av
en enskild bransch till föreningsverksamhet.
Se: https://saatiotrahastot.fi/sv/stirtelsernas-stod/ och
AURORA databasen: https://tiedejatutkimus.fi/fi/funding-calls?status=open
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Stiftelser och Fonder
Sparbanksstiftelserna
Hemsida:

https://www.sparbanksstiftelserna.fi/start/

Stiftelsernas ändamål:
Stiftelsernas ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelserna
förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd
och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill
sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
Kontaktuppgifter:
Bromarv:
https://bromarf.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
Ekenäs:
https://ekenas.aktiastiftelserna.fi/sv/
Hangö:
https://hango.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
Ingå:
https://inga.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
Karis – Pojo: https://karispojo.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
Kyrkslätt:
https://kyrkslatt.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
Sjundeå:
https://www.sparbanksstiftelsenisjundea.fi/
Tenala:
https://tenala.sparbanksstiftelserna.fi/sv/
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7:e Mars Fonden
Hemsida:

https://www.sjundemars.fi/

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden är en stiftelse som grundats av senator Theodor Wegelius år 1931. Stiftelsens ändamål är att befrämja
humanitära och allmännyttiga syften. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela understöd, speciellt åt socialt utsatta
grupper både i Finland och utomlands, särskilt i Finlands närområden.
Stiftelsen understöder inte privatpersoner, ej heller vetenskaplig forskning.
Stiftelsen beslöt på sitt årsmöte 7.3.2022 dela ut bistånd om sammanlagt 336.500 euro enligt bifogade lista och ett särskilt
understöd om 45.000 euro för Ukraina genom Unicef.
Ansökningstiden brukar vara årligen till slutet av januari. Se närmare: https://www.sjundemars.fi/anvisningar/
Kontaktuppgifter:
STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN
c/o Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
PB 333, 00131 Helsingfors
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Stiftelser och Fonder
Konstsamfundet
Hemsida:

https://konstsamfundet.fi/

Medborgaraktivitet
Under medborgaraktivitet beviljar vi bidrag till projekt och organisationer, som verkar på det kulturella eller allmänbildande
finlandssvenska fältet. Här anhåller medborgarorganisationer om projekt- och verksamhetsbidrag. Konstskolor som erbjuder
grundläggande konstundervisning enligt läroplanen – musikskolor, bildkonstkolor, teaterskolor, ordkonstskolor med flera – anhåller
också om bidrag i den här gruppen. Också ni som arbetar med ett kulturellt projekt, men inte har en registrerad förening, kan
anhålla om bidrag i form av en arbetsgrupp.
Ansökningstid
Konstsamfundet har två årliga ansökningstider, i februari och i september. https://konstsamfundet.fi/stipendier-och-bidrag
I februari ordnar vi ansökningskliniker online - genom att boka en 15-minuters tid kan du träffa oss via datorn och få tips och råd för
ansökan. Följ med vår hemsida för publiceringen av bokningskalendern
Kontaktuppgifter:
Klara Paul, stipendiesakkunnig, epost: klara.paul@konstsamfundet.fi, Tel: 040 719 7898
Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig, epost: ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi, Tel: 044 703 0540
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Stiftelser och Fonder
URLUS-Stiftelsen
Hemsida: http://urlus.fi/index.php/sv/hemsidan/
Stiftelsen har sitt fokus på framtiden och dess uppbyggande. Insatsområdena är ungdom, idrott och frivilligt försvar.
Understödsverksamhetens specifika mål som berör ungdomar är huvudstadsregionens scouter, idrottsföreningar samt att förebygga
social utslagning av barn och unga.
Inom idrott och fysisk fostran inriktas understöden på orientering, skytte, skidåkning samt skidskytte, dock utan att andra grenar
åsidosätts. Stiftelsen har som mål att barn och ungdomar ska kunna utöva sin hobby så länge och på så bred front som möjligt.
Stiftelsen stöder inte elitidrott på någon nivå, oavsett gren.
Frivilligt försvar, speciellt i Helsingforsnejden, är ett särskilt mål för Stiftelsens understödsverksamhet. Stiftelsen värdesätter
krigsveteranernas välbefinnande.
Understöd till enskilda personer eller persongrupper beviljar Stiftelsen endast i undantagsfall. I regel ska den sökande vara ett
registrerat, seriöst samfund.
År 2022 ökade bidragsbeloppet till 2,5 miljoner euro. Stiftelsens bidragsbelopp varierade från mindre än tvåtusen till mer än 200
000 euro. En stor del av stödet gick till föreningars utvecklingsprojekt, en mycket mindre del till grundläggande
Ansökningstid årligen 01.10. – 31.12. Ombudsman Jukka Pennanen, Telefon 040 555 8033, E-post: asiamies@urlus.fi
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Varuboden-Osla
Hemsida:

https://vbo.fi/sv/det-egna-omradet-till-godo/

Kampanjen Det egna området till godo ordnas igen hösten 2022. Lokala organisationer och samfund kan ansöka om stöd för
verksamhet som främjar barns och ungas psykiska välmående och som förebygger utslagning och mobbning.
En lista på organisationer och samfund som beviljades bidrag i den föregående omgången 2021 finns på Varuboden-Oslas hemsidor.
Ansökningstiden är 15.8-18.9.2022. Notera att det här är en kampanj som inte ordnas nödvändigtvis varje år.
Kontaktuppgifter:
Ytterligare information fås per telefon 010 762 6627 vardagar kl. 9-15 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min) eller per e-post:
vbo.tapahtumat@sok.fi
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Business Angels - Affärsänglar
• Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i
nystartade, växande företag.

• Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital,
kompetens och nyttiga kontakter.
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Business Angels - Affärsänglar
En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att driva ett företag. Affärsänglarna har också tid, engagemang och kapital att satsa i nya,
lovande affärsidéer i snabbväxande branscher. Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd
att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas.
Ett komplement till riskkapital
Affärsänglar fungerar ofta som ett komplement till riskkapitalister och oftast handlar det om mindre summor än riskkapitalisterna
kan bidra med. Istället förekommer ofta affärsänglarna tidigare i processen än vad riskkapitalister gör – ofta hjälper de ett nystartat
företag att komma över den sk. ”Dödens dal” (se bilden på följande sida). Till viss del beror det på att privata investerare ofta kan ta
snabbare investeringsbeslut eftersom de investerar betydligt lägre belopp och förenar sin investering med personliga intressen. Men
affärsänglar kan såklart bli aktuella även i andra skeden av företagets livscykel. Även tillsammans med riskkapitalister.
Branschens betydelse
I klassiska branscher som tillverkningsindustrin är vanliga banklån fortfarande vanligast. Men när det kommer till exempelvis
utveckling inom IT så är det vanligt med affärsänglar och riskkapitalister som går in i tidigt skede. Affärsänglar är till skillnad mot
banker aktiva investerare och håller sig därför oftast till den bransch de själva är eller har varit verksamma i.

Hur kommer du i kontakt med affärsänglar?
Under senare år har det bildats ett flertal nätverk med affärsänglar. Nätverkens uppgift är att föra samman entreprenörer med
affärsänglar och att hjälpa till med rådgivning.
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Ängelfinansieringsperiod

”Dödens dal”
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https://fiban.org/
FIBAN - Finnish Business Angels Network är en finsk förening, vars ändamål är att sporra privata personer att placera i icke-listade,
tillväxtföretag. Syftet med föreningens verkasamhet är att öka och utveckla de privata placerararnas yrkeskår. FIBAN är ett av
världens största och mest aktiva affärsänglanätverk. Till FIBAN hör för närvarande ca. 650 godkända placerande medlemmar.
BAF - Business Angels Finland Oy
BAF’s mission är att hitta investerare till innovativa start-up företag - affärsänglar - som hjälper till att föra den startande företags
verksamhet till följande nivå på livscykelkurvan – över den sk. ”Dödens dal”. BAF vill starkt gynna de finländska start-up företagens
utveckling, från starten ända till internationalisering. BAT’s nätverk når ca. 6.000 placerare, finansierare och affärsänglar, både i
Finland och utomlands.
http://businessangels.fi/
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Business Angels - Affärsänglar
https://www.tesi.fi/
Tesi –Suomen Teollisuussijoitus Oy – är statens kapitalinvesteringsbolag, grundad år 1995. Tesi investerar i kapitalplaceringsfonder
och gör direktinvesteringar i växtföretag med marknadsvilkor, med samma spelregler och förväntningar som privata investerare.
Tesi tar del i kapitalmarknaden och vill därmed bidra till det att de finska tillväxtföretagen har tillgång till finansiering och kunnande
för komma på följande nivå på livscykelkurvan.

http://www.ledi.fi/
Ledi Oy är en privat, oberoende expertorganisation, vars verksamhet baserar sig på kollaboratin. Målet är att kundföretagen får en
snabb utvecklingsprocess och ofta dessutom internationalisering. Utbudet består av följande områden:
•
•
•
•
•

Planering och utveckling av affärsverksamheten
Verksamhetens utveckling via kollaboration
Arrangerandet av finansiering
Företagsköp och omorganisering av affärsverksamhet
Affärsängelverksamhet och business ledarskap
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https://www.whitecoach.fi/
Whitecoach är ett finskt utvecklings- och finansieringsbolag, grundat år 2015. Målet är att fungera som den första finansieraren av
ett start-up företag. Förutom finansiering, så erbjuder Whitecoach mångsidigt kunnande och ett nätverk av andra finansierare.
Whitecoach är också intresserade av affärsidéer och innovationer som ännu inte har blivit aktiverade som företag.
Vid valet av investeringsmål, poängteras unika affärsidéer, tillväxtmöjligheter och kompetenta, angagerade teams.
Investeringsbeslut görs snabbt och utan onödig byråkrati.
Målet är att få en ägandeandel mellan 10 – 50 % av investeringsobjekten och som huvudregel önskas styrelseordförande platsen i
objektsföretaget.
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Crowdfunding - Massfinansiering
• Massfinansiering betyder att enskilda personer deltar i
finansieringen av ditt företag med hjälp av en webbplattform.

• I utbyte får de aktier i ditt företag. Massfinansiering lämpar sig
både för uppstartsföretag och etablerade företag som vill få en
bredare ägar-bas.
• Massfinansiering kallas även till gräsrotsfinansiering
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Crowdfunding - Massfinansiering
Massfinansiering är ett sätt att samarbeta och få uppmärksamhet till en aktörs projekt, som finansieras via ett, med varandra
sammanbundet , nätverk av människor, vanligtvis med hjälp av internet.
Massfinansiering har användts i olika sammanhang, från katastrofhjälp till medborgarjournalism, politiska kampanjer, kulturprojekt
och finansiering av start-up företag, inspelning av filmer och utvecklandet av dataprogram med öppen kod – för att nämna några
exempel.
Idén med massfinansiering är enkel. Man kan understöda ett projekt med fast bara 1 euro. Då en stor mängd människor gör det, så
är det möjligt att samla in pengar även till stora projekt. Den stora allmänheten har dessutom ofta möjligheten att påverka att
hurudana produkterna blir och då mellanhänderna i leveranskedjan minimeras mellan producenten och kunderna, drivs
kostnaderna till ett ned.
Massfinansiering kräver insamlingstillstånd i det fallet att man ordnar en penninginsamling utan motprestation. Ifall man genom
massfinansiering idkar produkt- eller serviceförsäljning eller placeringsverksamhet, är det inte fråga om penninginsamling och då
krävs det ingen tillstånd av myndigheterna.
Se även myndigheternas definition: https://poliisi.fi/sv/massfinansiering-och-penninginsamlingar
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Crowdfunding - Massfinansiering
Massfinansiering för företag
Massfinasiering utgör ett sätt att skaffa finansiering till investeringar, produktutveckling eller för att utvidga affärsverksamheten.
Massfinansiering kan erbjuda företag många fördelar:
•
•
•
•

Snabb och flexibel finansiering för många olika slags behov.
Massfinansiering kan skapa publicitet och synbarhet för ett företag.
Massfinansiering kan vara ett bra alternativ ifall ingen annan finansiering är tillgänglig och företaget kan inte få
lånefinansiering.
För Start up –företag är massfinasiering ett lukrativt finansieringsalternativ då processen är relativt enkelt och snabbt.
Finansieringssummorna är oftast relativt små i snitt jämfört med annan finansiering i företagsvärlden.

Massfinansieringsutbudet i Finland
En del banker och massfinansierings-plattformar har färdiga lösningar och modeller för att starta en kampanj.
De finska bankerna började relativt sent med att bjuda ut massfinansierngsservice. Nordea var bland dom första av de traditionella
bankerna med att att utvidga sin verksamhet till massfinansiering år 2016 och gör det numera tillsammans med en partner.
Sedermera har Danske Bank även börjat med massfinasieringsverksamheten i Finland .
Finansiärerna fungerar under Finansinspektionen, som reglerar verksamheten. Ramarna till verksamheten utgörs av Lagen om
gräsrotsfinansiering.
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Crowdfunding - Massfinansiering
Massfinansieringsverksamheten är ännu relativt småskaligt i Finland men växer hela tiden.
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Crowdfunding - Massfinansiering
https://www.nordea.fi/sv/foretag/ditt-foretag/utveckla-ditt-foretag/grasrotsfinansiering.html
Under massfinansieringsrundan kan du få kontakt med en bred skara av eventuella investerare samtidigt. Många investerare vill idag
investera i företag också på basen av olika värderingar eller t.ex. vara med i aktiviteter som ger deras hembygd ett lyft. Med hjälp av
Nordeas expertis inom finansiering och massfinansieringen, som Invesdor ordnar , förs samman företag som söker finansiering med
de rätta investerarna.
Kort om Invesdor:
Invesdor är ett företag inom finansteknologi (fintech) som grundats år 2012 och som gör deltagande i tillväxtfinansiering enkelt och
rättvist för alla. Företaget upprätthåller en investeringsplattform på webben som fungerar som en mötesplats för ambitiösa
europeiska tillväxtföretag och internationella investerare. Invesdor har ordnat mer än 130 framgångsrika finansieringsrundor på
plattformen som används av över 40 000 investerare från 80 länder.
Till Invesdors kunder hör både onoterade och noterade företag från Finland, Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Invesdor
har kontor i Helsingfors och Stockholm.
https://www.invesdor.fi/#/
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https://mesenaatti.me/
Mesenaatti.me är grundat år 2012. Det är finlands första - och största - och Nordens största plattform för försäljning mot prestation
och donationsbaserad massfinansiering. Mesenaatti har genomfört ca. 2000 kampanjer, varav ca hälften varit lyckade. De lyckade
kampanjerna har samlat ihop över 6 miljoner euro för kultur, mode, djur, idrott, välgernhet och start-up företag. Den genomsnittliga
kampanjsumman är 3.500 euro och den största enskilda kampanjen innehavs av modeföretaget Samuji med över 200.000 euro.
På Mesenaatti.me –tjänsten kan enskilda individer, arbetsgrupper, gemenskap, föreningar, organisationer och företag - nystartade
och redan etablerade – presentera sina projekt och söka understöd och finansiering till dem. Man behöver inte vara rik för att
fungera som medfinansiär – man kan delta redan med en mycket liten summa. Finansiären kan vara en enskild individ, eller ett
gemenskap, som ett företag, förening, stiftelse eller allmännyttig organisation som exempel.
Genom Mesenaatti.me tjänsten kan man söka finansiering till både små och stora, lokala, nationella och även till internationella
projekt.
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Internationella aktörer
Hemsidorna och informationen på engelska
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https://thehub.io/
The Hub is active in:
•
Denmark
•
Finland
•
Norway
•
Sweden

Showcase your startup to attract the right talent
Join 8.000+ Nordic startups at the Hub. Post your jobs, attract talent and manage all your applications in one place and completely
free:
https://thehub.io/startups/join
Connect to leading investors
Unsure which funding opportunity is right for you? Use our investor matching tool to help you on to your next step:
https://thehub.io/funding
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https://www.kickstarter.com/

Kickstarter is specifically for creative projects in the following categories: Art, Comics, Crafts, Dance, Design, Fashion, Film & Video,
Food, Games, Journalism, Music, Photography, Publishing, Technology, and Theater. Make an album, write a book, create an
immersive theater experience, score a film — you name it.
Read more about our project guidelines:
https://www.kickstarter.com/rules?ref=learn_faq
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https://www.indiegogo.com/
The Indiegogo Community
Powered by curiosity, the Indiegogo community has helped bring more than 800,000 innovative ideas to life since 2008. Today, our
group of backers is more than 9 million strong, representing 235 countries and territories. Always on the lookout for new solutions
to everyday problems, our community thrives on making clever discoveries before everyone else. From live campaigns to ready-toship tech, curious humans rely on Indiegogo to find the latest innovations in tech and design.
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