
REGLER FOR OPST ILL ING

HVEM KAN OPSTILLE IDEER?
Alle kan opstille med deres idé eller projekt. 

Der skal som minimum være én person over 18 år i arbejdsgruppen. 

HVILKE IDEER KAN OPSTILLES?
 Det skal være et projekt eller idé der er fællesskabende for beboerne i Seden Sogn. 
 Det skal ramme en bred kreds af beboere.

I 2021 skal 100.000 kr. af de 200.000 kr. bruges til projekter, 
der understøtter frivilliges engagement og fokus på klima og miljø i lokalområdet. 

AFSTEMNING: 
Afstemningen finder sted onsdag d. 9. februar 2022. 

Alle beboere i Seden Sogn, der er fyldt 10 år, har stemmeret. 

ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgningsfrist er 8. januar 2022. 



REGLER FOR OPST ILL ING FORTSAT:

SKEMA:

1. ANSØGERS KONTAKTOPLYSNINGER: 

Navn på ansøger/gruppe:    Evt. hjemmeside

Kontaktperson:      Adresse: 

Tlf:       E-mail:  

DER KAN ANSØGES INDENFOR TRE BELØBSGRUPPER:
 - Op til 15.000 kr.
 - Op til 50.000 kr. 
 - Op til 100.000 kr. 

Projektet skal være iværksat ved udgangen af 2022. 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 hører under Odense Kommunes anlægs- og driftsansvar. 
 - Projekter, der ved ansøgningsfristens allerede er afholdt eller finansieret. 
 - Projekter til religiøse eller partipolitiske formål. 
 - Projekter der tjener kommercielle formål. 

PROJEKTPRÆSENTATION
Det er obligatorisk for idéstillerne at lave en præsentation af deres projekt, som er tilgængeligt 
online. Det skal også være muligt at rette spørgsmål til idéstillerne op til afstemningen. 
Præsentationen skal vedhæftes ansøgningen - gerne med billeder.

ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgningsfrist er 8. januar 2022. Ansøgninger sendes på mail til Charlotte Veppler: 
charlotte@veppler.dk, eller afleveres i fysisk form på Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.

VIL DU VIDE MERE?
For yderligere information kan man kontakte  
Charlotte Veppler: charlotte@veppler.dk - mobil: 2260 5479 eller  
Ulla Skov: ulla@sedenstrandby.dk



2. PROJEKTET

Projektets titel: 

Kort projektbeskrivelse:

3. MOTIVATION FOR PROJEKTET 

Hvad er motivationen for at udføre projektet?

4. UDFORDRINGER / FORHINDRINGER

Evt. forhindringer for at udføre projektet

5. BELØBSGRUPPE 
Hvor mange penge søger du/I om? (sæt kryds)

       Store projekter - op til 100.000

       Mellem projekter - op til 50.000

       Små projekter - op til 15.000

6. FRIVILLIGE, KLIMA OG MILJØ
Er projektet til gavn for frivilliges engagement 
og fokus på klima og miljø i Seden?
 

       Ja   Nej

Hvis ja, kan der søges op til 100.000 

7. OVERORDNET BUDGET FOR PROJEKTET

Ved anlægsprojekter: Vær opmærksom på, at 
budgettet også skal indeholde informationer 
om, hvordan I vil vedligeholde og forsikre pro-
jektet. Vedlæg evt. et detaljeret budget.

8. TIDSPLAN FOR PROJEKTET

Skal som minimum indeholde informationer 
om, hvornår du/I kan starte, og hvornår I er 
færdige

9. HVIS ANLÆGSPROJEKT, HVOR SKAL DET 
SÅ OPFØRES?

Nævn gerne den præcise placering og oplys, 
om det er på offentlig eller privat grund

10. HVEM KAN DU ARBEJDE SAMMEN 
MED FOR AT REALISERE DIN IDÉ?

11. HVORDAN VIL DU LAVE VALGKAMP FOR 
DIT PROJEKT OP TIL VALGET?

Ansøgninger sendes på mail til Charlotte Veppler: charlotte@veppler.dk, 
eller afleveres i fysisk form på Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.
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