Søg op til 15.000 kr. til Danmark Spiser Sammen
Er jeres organisation medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed? Så kan I som lokalforening eller
organisation nu søge op til 15.000 kr. i støtte til at afholde spisearrangementer for i 2017. Som en del af
Danmark Spiser Sammen 2017, skal der som minimum søges støtte til et spisearrangement i uge 17. Gå
sammen med andre medlemmer af Folkebevægelsen mod Ensomhed og tilrettelæg et arrangement.
Kommercielle virksomheder kan ikke være ansøger, men kan indgå i samarbejder, hvor et andet FmEmedlem er ansøger. Et spisearrangement kan afholdes for en lille gruppe på 10, men det kan også være en
stor gruppe på 100 mennesker.
Vi forbeholder os ret til at prioritere støtten i forhold til at få en så stor geografisk og organisatorisk
spredning som muligt.
For at få støtte skal jeres spisearrangementer leve op til følgende kriterier:
- At det overordnede formål med spisearrangementet er at skabe rummelige fællesskaber, hvor
ensomhed ses som et kollektivt ansvar.
- Der skal være fokus på det gode værtsskab og mad skal være en del af arrangementet.
- Der ansøges fra en organisation der er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed, og der angives
tydeligt hvem der er ansvarsperson.
- At spisearrangementet afholdes i samarbejde med andre medlemmer af Folkebevægelsen mod
Ensomhed. Det er også tilladt at indgå samarbejde med andre samarbejdsparter.
- At spisearrangementet afholdes som minimum i uge 17 2017 som opbakning til Danmark Spiser
Sammen. Spisearrangementet kan bruges som kick-start for gentagende spise-arrangementer.
Støttemidler kan bruges både i uge 17 og til efterfølgende arrangementer.
- Overvejelser om yderligere samarbejde med parter involveret i arrangementet, tilbagevendende
arrangementer eller forankring på anden vis skal beskrives.
- At Trin 2-arrangementerne, der afholdes for tilskuddet, tydeligt kommunikeres som et FmEarrangement under Danmark Spiser Sammen, støttet af Nordea-fonden og det skal oprettes som et
arrangement på www.danmarkspisersammen.dk.
- At der søges om støtte til mad, service som fx bestik, tallerkener og servietter, aktiviteter,
underholdning og transport af deltagere, der ikke selv kan komme frem. Som en del af budgettet,
kan der også afsættes midler til markedsføring af spisearrangementet. Der kan ikke søges om støtte
til kommercielle begivenheder eller virksomheder, partipolitiske aktiviteter, enkeltpersoner eller
driftsudgifter.
- At ansøgning modtages via en online ansøgningsprocedure i dertil udformet ansøgningsskema på
www.modensomhed.dk i ansøgningsperioden fra d. 20. januar til d. 22. februar 2017.
- Der støttes med min. 2.000 kr. og max. 15.000 kr. Det er tilladt at have en symbolsk
deltagerbetaling på sit spisearrangement som supplerende indtægt.
- Ansøger forpligter sig til tydelig afrapportering, dokumentation og regnskab senest en måned efter
sidst afholdte arrangement.

