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SoPact – Acceleratorprogrammet för 
samhällsentreprenörer – nu öppet för 

ansökningar hösten 2016! 
 

Vi har spännande tider framför oss då trenden med passionerade samhällsentreprenörer som 
arbetar för att adressera sociala, kulturella och miljömässiga behov fortsätter att växa. Men i 
entreprenörskapssfären så ges de flesta fördelarna och belöningarna till traditionella teknik-
startups. SoPact är ett acceleratorprogram för samhällsentreprenörer, skapat för att 
tillgodose dem samma fördelar som traditionella startups redan får, men anpassade efter 
deras unika behov. Detta eftersom vi anser att de är hjältarna av vår tid.  

 
Efter en framgångsrik första accelerator våren 2016 är höstens ansökan nu öppen för en andra 
omgång av samhällsentreprenörer. Programmet kommer köras i Lund med start 3 oktober och 
avslut 16 december. Ansökningarna bedöms utifrån tre kriterier: 1) effektpotentialen i deras 
idé/företag, 2) ekonomisk bärkraft och 3) kapacitet och engagemang hos teamet att nå visionen.  

 
Acceleratorn kommer vara ett intensivt program med en mix av workshops, mentorer, peer-to-peer-
utbildning och produktion - allt med fokus på social affärsutveckling och personlig utveckling. Det 
exakta innehållet i programmet kommer anpassas efter de specifika behov som de utvalda 
deltagarna har, men kommer troligtvis inkludera aktiviteter som affärsutveckling, pitch- och 
storytellingträning, effektbedömning, juridisk rådgivning, sociala medierträning och mycket mer. 
Både interna och externa rådgivare kommer stötta deltagarna i genomförandet av idén med målet 
att varje startup ska avsluta programmet med tillräckligt mycket momentum för att uppnå ett 
finansiellt hållbart stadium. Det inkluderar självklart tillgång till ett nätverk av impact investerare.  

 
“Samhällsentreprenörskap börjar med viljan att göra världen till en bättre plats med nya idéer. Vi vill 
hjälpa människor med dessa idéer att växa.", säger programchef Peter Løvschall som själv har 
startat två startups.  

 
Teamet bakom SoPact är en dynamisk grupp av entreprenörer med många års erfarenhet av att 
arbeta med startups, både i Sverige och internationellt. Med en passion för en bättre värld och en tro 
på att pengar ska vara ett verktyg för att uppnå ett mål, och inte själva målet.  

 
SoPact är ett projekt finansierat av EU, Tillväxtverket och Lunds universitet med det långsiktiga 
målet att skapa en global expansion av samhällsföretagande.  

 
Deadline för ansökningar är 18 september 2016.  

  

Läs Mer: 
www.sopact.org 
Ladda ner pressfoton: 
http://sopact.org/about-sopact/press/ 

 
För mer information och samarbete: 
peter.lovschall@sopact.org 
+46 72 527 1984 

  
 

http://www.sopact.org/
http://sopact.org/about-sopact/press/
mailto:peter.lovschall@sopact.org
http://sopact.org/about%C2%ADsopact/press/

