ANSØGNINGSSKEMA

SEDEN
DIN IDE KAN BLIVE TIL VIRKELIGHED

ANSØGNINGSSKEMA TIL BORGERNE BESTEMMER
HVEM KAN OPSTILLE IDEER
Alle kan opstille med deres idé eller projekt. Der skal som minimum være en person over 18 år i arbejdsgruppen.
HVILKE IDEER KAN OPSTILES?
-

Det skal være et projekt eller idé der er fællesskabende for beboerne i Seden sogn.
Det skal ramme en bred kreds af beboere.

Det skal kunne indstilles i en af følgende kategorier:
Et projekt af 100.000 (Denne pulje er øremærket til initiativer, der understøtter frivilliges
		
virke på den nære velfærd i lokalområdet.)
Et projekt af 50.000kr.
Små projekter op til 15.000kr.
Projektet skal være iværksat ved udgangen af 2021. Projektet skal have en helhed og kunne stå alene/
færdiggøres, uanset om det projekt der søges penge til, er en del af et større projekt.
DER KAN IKKE SØGES PENGE TIL PROJEKTER DER:
-

Påfører Odense Kommune Drift og/eller Vedligeholdelsesudgifter.
Projekter der i forvejen høreunder Odense Kommunes anlægs- og driftsansvar.
Projekter, der vedansøgningsfristens allerede er afholdt eller finansieret.
Projekter til religiøse eller partipolitiske formål.
Projekter der tjenerkommercielle formål.

ET SPÆNDENE UDVIKLINGS ARBEJDE:
Det er obligatorisk for idéstillerne at lave en præsentation af deres projekt, som er online tilgængelig.
Det skal være muligt at rette spørgsmål til idéstillerne op til afstemningen.
De konkrete vilkår for afstemningen vil blive offentliggjort i inden afstemningsfristen, da disse endnu er
uafklarede, grundet Covid-19.
ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgningen skal være modtaget senest 1. Maj 2021. Ansøgninger kan sendes på mail til ansa@km.dk
eller afleveres i fysisk form hos Anders Skaanning Andersen, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.
Afstemning: Alle beboere i Seden Sogn, der er fyldt 10 år, har stemmeret. ‘
AFSTEMNING:
Afstemningen finder sted d. 20 Juni
Pengene fordeles efter demokratisk afstemning og i henhold til ovenstående kriterier. Vinderne offentliggøres snarest mulig efter afstemningen.
VIL DU VIDE MERE?
For yderligere information kan man kontakte sognepræst Anders Skaanning Andersen på ansa@km.dk
eller på telefon 30125562.

SKEMA:
1. ANSØGERS KONTAKTOPLYSNINGER:
Navn på ansøger/gruppe:
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf:
E-mail:
Evt. hjemmeside:
2. PROJEKT TITEL
Titel:
3. KORT PROJEKTBESKRIVELSE
Beskriv projekt/ideen :

6. BUDGET
Hvor mange penge søger du/I om?:
sæt kryds
STORE PROJEKTER
Ca. 100.000
MELLEM PROJEKTER
Ca. 50.000

4. MOTIVATION
Hvad er motivationen for projektet:

SMÅ PROJEKTER
Op til 15.000
7. FRIVILLIGE VELFÆRD
Er projektet til gavn for den frivillige velfærd i
Seden?
JA
Hvis ja kan der søges op til 100.000

5. UDFRODRINGER/ FORHINDRINGER
Evt. forhindringer for at gennemføre projektet:

NEJ
hvis nej, kan der søges op til 50.000

Ansøgningsfrist: 1/3/2021. Ansøgninger kan sendes på mail til ansa@km.dk eller afleveres i fysisk
form hos Anders Skaanning Andersen, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ.

