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MADMØDETs mikropulje ved Business Region MidtVest 
 

 
 Krav til støttede events/projekter:  
 

 Events/projekter skal tage udgangspunkt i mad herunder fx natur, gastronomi, måltidet eller 
råvarer  

 Events/projekter skal være forankret i Midt- og Vestjylland 
 Events/projekter skal gennemføres i forbindelse med Madmødet 2022 (16. – 22. maj 2022) 
 Der skal bidrages med minimum 50 % medfinansiering (Eksempelvis egne arbejdstimer) 
 Events/projekter skal deltage i en evaluering, der gennemføres under eller lige efter Madmødet 

 
Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:  
 

 Samarbejde på tværs af sektorer som fx gastronomi og kultur  
 Graden af nyskabelse  
 Inddragelse af eller bidrag til lokalsamfund  
 Erhvervsudviklingspotentiale 

 
Markedsføring:  
 

 Offentlige events optages automatisk i eventkalenderen på www.madmodet.dk  
 Senest 5 dage efter bevilling skal der indsendes en kort beskrivelse samt minimum 2 billeder til 

anvendelse i markedsføring (Beskrivelsen kan være den i ansøgningen indeholdte) 
 
Praktisk:  
 

 Der kan ansøges om op til 5.000 kr. pr event/projekt 
 Ansøgningsfrist: 19. april 2022  
 Din korte ansøgning skal bestå af et udfyldt ansøgningsskema, inkl. budget og finansieringsplan 

(findes på de efterfølgende sider) og eventuelle bilag  
 Som ansøger skal du være ved telefonen den 20. april i tidsrummet 9.30-11.30, da 

beslutningsudvalget kan have opklarende spørgsmål til din ansøgning  
 Du får besked d. 22. april om du modtager midler fra Madmødets mikropulje 
 Ansøgninger vurderes af beslutningsudvalget i Business Region MidtVest 

 
Send din ansøgning til marie-louise.sorensen@br-mv.dk senest d. 19. april 2022 
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Marie-Louise Sørensen på 
marie-louise.sorensen@br-mv.dk.  

 

 



Ansøgningsskema
ANSØGER 
Virksomhed 
Kontaktperson 
Adresse
Mailadresse 
Telefonnummer

PROJEKTTITEL

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Kort beskrivelse 
Øvrig beskrivende tekst og/eller
billeder kan vedlægges som
bilag

TIDSPLAN 
Hvornår udvikles og
gennemføres projektet

SAMARBEJDSPARTNERE 
Eventuelle samarbejdspartnere
og deres rolle 

ANSØGT BELØB VED
MIKROPULJEN 
Der kan maksimum søges om
5.000 kr.

Vi ses til Madmødet d. 16. - 22. Maj 2022
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Budget  
 
Udfyld dette skema med budgetterede udgifter for ansøgte projekt. Anfør alle udgifter eksklusiv moms.  
 

 
 

 

Det udfyldte ansøgningsskema sendes sammen med eventuelle bilag til Marie-Louise Sørensen på 
marie-louise.sorensen@br-mv.dk senest den 19. april 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Vilkår ved modtagelse af tilskud fra Business Region 
MidtVest Mikropulje 

 
1. Afrapportering, dokumentation, udbetaling og regnskab mv.  

 
 

1.1 Der er tale om momsfri tilskud efter ansøgning. Indeholdt i tilskuddet er også eventuelle 
momsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af projektet, hvis tilskudsmodtager ikke er 
momsfritaget, eller der er tale om ikke-refunderbar moms.  

 
1.2 Events/projekter skal gennemføres i forbindelse med Madmødet 2022 (16.-22. maj 2022) 

 
1.3 Det fulde bevilgede støttebeløb udbetales efter afviklet projekt ved indsendelse af regnskab 

inklusiv kopi af bilag. Regnskabet skal tage udgangspunkt i godkendte budget. Husk at medsende 
kontooplysninger til overførelse.  

 
1.4 Sammen med anmodning om udbetaling indsendes en besvarelse af et evalueringsskema, som 

modtages fra BRMV samt minimum to beskrivende billeder eller en video (Evalueringen kan 
gennemføres ifm. Madmødet) 
 

2. Formidling  
 

2.1 Senest 5 dage efter bevilling skal der indsendes en kort beskrivelse samt minimum 2 billeder til 
anvendelse i markedsføring. (Beskrivelsen kan være den i ansøgningen indeholdte) 

 
2.2 Offentlige events optages i eventkalenderen på www.madmodet.dk.  

 
2.3 Business Region MidtVest og Madmødet’s logo skal fremgå på både online og trykt materiale ved 

aktiviteter støttet af mikropuljen.  
 

 

3. Øvrige  
 

3.1 Det er projekthavers ansvar at indhente alle nødvendige tilladelser 

 


