Verktøy for samhandling!
Nye
Tilskuddsportalen
for lag og foreninger er
laget for samhandling
med de frivillige.

Samhandlingsreformen skaper nye utfordringer for alle landets
kommuner. For å møte dette, har Scan4news lagd et nytt verktøy,
en ny utgave av Tilskuddsportalen for lag og foreninger. I denne
versjonen kan lag og foreninger i din kommune få mer enn en oversikt
om hvilke tilskudd de kan søke (over 1.300). De kan også tipse hverandre
om tilskudd og jobbe sammen i online grupper med bestemte prosjekter.
Kommunen kan også kommunisere med sine lag og foreninger.

Enkel oversikt
Allerede på startsiden får brukeren informasjon om nye tilskudd, nyheter om tilskudd og tilgang
til et nyutviklet smartsøk etter finansiering. Dessuten får brukeren full oversikt over hva som
har skjedd i nettverket.
Alle brukerne får sin egen profil med egen vegg hvor de kan publisere selv, eller få tips fra
andre brukere. Det er også mulig å sende og motta personlige meldinger. Med få tastetrykk
kan brukerne lage egne gruppe. Arbeidsgrupper kan være åpne og lukkede etter brukernes
eget behov.
Kommunen kan tipse brukerne om nye og aktuelle tilskudd. Produktet er designet med tanke
på å øke samhandlingen mellom frivilligheten og kommunen.
Løsningen inneholder også egen Wiki del hvor ressursdokumenter, søketips og lignende kan
lagres for å hjelpe brukerne.
Alle brukere vil få månedlig nyhetsbrev med tips om aktuelle tilskudd.

Portalen tilpasses den enkelte kunde, med blant annet eget kommunevåpen og navn etter
eget ønske. Vi har laget en obligatorisk oppstartspakke som inneholder blant annet:
• Oppsett av kommunens egen løsning
• Kommunens logo/kommunevåpen i løsningen
• Foreningsliste fra Brønnøysundregisteret
• 2 times opplæring av kommunens (super)brukere
• 3 timers opplæring for kommunens lag og foreninger
• Kommunens lag og foreninger får tilgang til informasjonsbrev
om tilskudd fra Scan4news AS
• En måneds gratis telefonsupport med egen kontaktperson
Pris på oppstartspakken er kr.17.500,- eksl moms pluss reise og diett kostnader.
I tillegg kommer løpende abonnement etter gjeldende prisliste.

Tilskuddskurs
Vi tilbyr å holde internkurs om tilskudd og ekstern finansiering av prosjekter. Dette er et kurs
hvor vi initierer til en dialog om hvordan organisasjonen kan arbeide strategisk for å øke
tilskuddsfinansiering av egne prosjekter. Dette kurset varer inntil 3 timer. For kunder vil vi
i det samme kurset også gi en introduksjon til Tilskuddsportalen med dens innhold og funksjoner.
Ofte har kursdeltakerne med seg en ide til et prosjekt som de vil søke finansiering til. I disse
situasjonene setter kursleder av tid til å vise hvordan man kan finne relevante tilskudd til de
konkrete ideene, veileder hvordan man kan utvikle søknaden og gir tips om hvordan man skal
løse ulike problemstillinger i de konkrete tilfellene.
For kommuner som ønsker det, kan vi holde et nytt kurs for kommunens frivillige på ettermiddagen etter kurset for kommunens ansatte. Dette inspirerer lag og foreninger og
motiverer dem til å bruke Tilskuddsportalen aktivt for å øke søkning. Slik kan frivillig sektor
lykkes i å få kanalisert til sine kommune en større andel av de tilskuddsmidlene som er søkbare.
Dette kurset for frivillige i kommunen holder vi gratis, dersom vi først har reist for å holde kurs
for kommunens ansatte. Vi vil stimulere til flittig bruk av Tilskuddsportalen.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et tilbud?
Kontakt scan4news på telefon 62 52 13 00,
eller e-post, salg@scan4news.com
www.scan4news.com

