Ansøgning om tilskud til projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle for
2014, Miljøministeriet

For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet
udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er udfyldt i alle de påkrævede felter, vil ikke
komme i betragtning. Der henvises i øvrigt til vejledningen for ansøgninger.
Der kan kun vedlægges bilag for punkt 8-10.
Ansøgninger sendes til mst@mst.dk. Emnefeltet udfyldes med personnavn/
foreningsnavn/institutionsnavn efterfulgt af ’ansøgning til puljen til grønne
ildsjæle’: Eks.: ’Jens Jensen - ansøgning til puljen til grønne ildsjæle’.
1. Projektets titel:
Open source medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber i Danmark
2. Kortfattet beskrivelse af projektet:
Maks. 100 ord.

1.
2.
3.
4.

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) ønsker at udvikle et open
source medlemssystem, der kan bruges af alle fødevarefællesskaber i
Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter.
Et sådant medlemssystem vil:
mindske det administrative driftsarbejde i de enkelte fødevarefællesskaber
og frigøre kræfter til at styrke foreningernes lokale engagement.
øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og
betaling.
lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber i hele landet.
skabe en open source platform, der på sigt kan bruges af andre grønne
omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige kræfter og
deling af fælles ressourcer, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces,
værktøjsbiblioteker mm.

3. Beløb der ansøges om:
Såfremt ansøger er momsregistreret skal beløb angives excl. moms. Ansøgere der ikke er
momsregistret skal angive beløb incl. moms. Udgifter, der er pådraget eller afholdt før
tilskuddet er meddelt, er ikke tilskudsberettigede. Ansøger gøres opmærksom på at alle tilskud
modtaget fra Puljen til Grønne Ildsjæle er skattepligtige og udbetalinger indberettes til Skat af
Miljøstyrelsen.

I alt

462.300

kr. – excl. moms

4. Ansøgers kontaktoplysninger:
Navn (person, forening, institution)

Københavns Fødevarefællesskab

Adresse (evt. tilsagnsbrev sendes til denne
adresse)
Post nr.

c/o The HUB
Nørrebrogade 52 C 2 tv
2200

By

København N

Region

Hovedstaden

Telefon (privat/arbejde)

30253049

E-mail

!info@kbhff.dk

Evt. hjemmeside

!kbhff.dk

CVR/CPR nummer

32996671

Projektets kontaktperson

Navn: Andreas Lloyd
E-mail: andreas.lloyd@gmail.com
Tlf.: 30253049
Navn: Andreas Lloyd
E-mail: andreas.lloyd@gmail.com
Tlf.: 30253049!!
Navn: Andreas Lloyd
E-mail: andreas.lloyd@gmail.com
Tlf.: 30253049!!

Projektansvarlig
Økonomisk ansvarlig for projektet

5. Bankoplysninger:
Reg. Nr.:

8401

Kontonummer:

1136136

6. Er ansøger en:
!

Forening (kopi af vedtægter og evt. årsregnskab vedlægges)
Enkeltperson
Selvejende institution eller lignende
Region eller kommune
Anden offentlig institution
Andet - kort beskrivelse af ansøger:

7. Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere:
!

Nej
Ja, søgt (tilskudsgiver og det ansøgte tilskud oplyses)
Ja, opnået (tilskudsgiver og det opnåede tilskud oplyses)

8. Nærmere beskrivelse af projekt (Der kan evt. vedlægges supplerende
bilag, maks. 2 sider. Punktet skal udfyldes selvom der vedlægges bilag).:
Se Bilag 1 for projektbeskrivelse
Se Bilag 2 for projektets forventede effekter
Se Bilag 3 for budget
Se Bilag 4 for projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser
Se Bilag 5 for eksterne konsulenters tilbud
9. Beskrivelse af projektets forventede effekter og formidling (Der kan
evt. vedlægges supplerende bilag, maks. 1 side. Punktet skal udfyldes selvom
der vedlægges bilag).:
De forventede effekter og formidlingen af disse skal beskrives så konkret som muligt og således
at der ved projektets afslutning kan laves en vurdering af, hvorvidt effekterne er opnået.

Se Bilag 2 for projektets forventede effekter
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10. Specifikation af budget (Alle felter skal udfyldes):

Samlede udgifter for projektet (Inkluderer tilskud, egenfinansiering,
deltagerbetaling og andre indtægter):
Løn (skal inkludere en specifikation af timepris)

!!!!!35.000 kr. Timepris: 250 kr!! !

Husleje, tlf., internet m.v.:

!!!!!5.000 kr.

Rejser, ophold m.v.

!!!!!20.000 kr.

Materialer og andre varer

!!!!!10.000 kr.

Håndværkere, konsulenter m.v.

!!!!!458.300 kr.

Teknisk udstyr

!!!!!15.000 kr.

Revision

!!!!!10.000 kr.

PR/formidling

!!!!!55.000 kr.

Andre udgifter

!!!!!0 kr.

I alt

!!!!!608.800 kr.

Samlede indtægter for projektet:
Egenfinansiering (frivillige timer afregnes med
100kr./timen. Se i øvrigt vejledningen).
Deltagerbetaling

!!!!!111.500 kr.
!!!!!0 kr.

Tilskud fra samarbejdspartnere, sponsorer, fonde mv. !!!!!35.000 kr.

Andre indtægter

!!!!!0 kr.

I alt

!!!!!146.500 kr.

Forventet anvendelse af ansøgt beløb (specifikation af den forventede
anvendelse af det ansøgte beløb fordelt på budgetposter. Udspecificering
af budgetposterne ”Materialer og andre varer”, ”Teknisk udstyr” og
”Andre udgifter” skal udfyldes, såfremt der afsættes midler til disse
budgetposter):
Løn (skal inkludere en specifikation af timesats)

35.000 kr. Timepris: 250 kr

Husleje, tlf., internet m.v.:

!!!!0 kr.

Rejser, ophold m.v.

!!!!20.000 kr.

Materialer og andre varer

Håndværkere, konsulenter m.v.

!!!!10.000 kr.
Udspecificering: Lokaler,
mødeforplejning og materialer ifbm.
workshops og udviklingssprints!!!
!!!!372.300 kr.

Teknisk udstyr

!!!!0 kr.!!

Revision

!!!!10.000 kr.

PR/formidling

!!!!15.000 kr.

Andre udgifter

!!!!0 kr.
Udspecificering: !!!!!
!!!!462.300 kr.

I alt
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11. Anmodes der om udbetaling af del af tilskud forud for
gennemførelse af projekt?
Tilskud vil som udgangspunkt blive udbetalt efter afslutning af et projekt. Der kan såfremt
anmodning godkendes forudbetales op til 100.000 kr.

! Ja

Nej

Hvis ja, angives begrundelse for dette:
KBHFF og alle de øvrige fødevarefællesskaber, der indgår i samarbejdet omkring dette
projekt, er alle frivilligt drevne initiativer, der ikke har udviklingsmidler til rådighed til
at igangsætte ovenstående projekt uden delvis forudbetalt tilskud. Vi ser i puljen
"Grønne Ildsjæle" en unik mulighed for at kunne få adgang til de midler, der kan
igangsætte udviklingen af en innovativ IT-infrastruktur, der ikke alene vil kunne
understøtte fødevarefællesskaberne, men som også vil kunne styrke en lang række
andre eksisterende lokale omstillingsinitiativer, og lette opstarten af endnu flere i de
kommende år.

12.Andet:
Er der andre særlige oplysninger af betydning for vurdering af projektet? Kræves der
eksempelvis godkendelse fra anden side før projektet kan gennemføres?

Nej.

13.Underskrift af projektlederen:
Dato: 22/8 2014
Underskrift:
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Bilag 1: Projektbeskrivelse
Baggrund for projektet
Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og -drevet økologisk indkøbsforening. KBHFF
blev grundlagt i 2008 af en gruppe grønne ildsjæle med en fælles vision om at skabe et medlemsdrevet,
emballagefrit økologisk supermarked. I 2009 blev det nuværende grundlag for KBHFF lagt med et simpelt
koncept: Poser med frugt og grønt i et sæsonbaseret udvalg fra økologiske og biodynamiske landmænd på
Fyn og Sjælland, der på ugebasis, forudbestilles af foreningens medlemmer. KBHFF blev startet under
slagordet "Økologi til alle!" og medlemskabet er åbent for alle, der støtter op om foreningens formål, og som
forpligter sig til at lægge tre timers arbejde i foreningen om måneden. Al udvikling og drift af KBHFF er således
varetaget på frivillig og ulønnet basis af medlemmerne selv. I dag har KBHFF over 5000 indmeldte
medlemmer, hvoraf ca. 2000 pt. er aktive. Der distribueres omkring 5 tons lokale, økologiske grøntsager hver
uge til 11 lokalafdelinger over hele København. Endvidere har KBHFF været med til at inspirere opstarten af
en lang række lignende fødevarefællesskaber i bl.a. Aarhus, Aalborg, Odense, Lejre, Roskilde, Køge,
Faaborg, Bornholm og Oslo.
Siden 2009 har fødevarefællesskaberne således skabt en bæredygtig foreningsmodel, der giver forbrugere
adgang til lokale, sæsonbaserede, økologiske og bæredygtige fødevarer, der ellers ikke er tilgængelige i
supermarkederne. Men en af de største udfordringer for fødevarefællesskaberne er den store administrative
byrde forbundet med bestilling, betaling og udlevering af fødevarer samt koordinering og registrering af
medlemmernes vagter i den daglige drift. Ved et fælles seminar afholdt af fødevarefællesskaberne i april 2014,
blev det tydeligt, at dette er en fælles problematik: Hvert enkelt fødevarefællesskab har udviklet deres egne
meget tidskrævende arbejdsgange og medlemssystemer, der benytter et patchwork af forskellige, dårligt
egnede web-baserede systemer kombineret med afkrydsning og indtastning af bestillinger og vagter i hånden.
Endvidere er ikke færre end fire forskellige fødevarefællesskaber (København, Roskilde, Odense og Århus) i
gang med at udvikle deres egne indbyrdes inkompatible medlemssystemer, som det er svært for andre
fødevarefællesskaber at bruge og videreudvikle.
Derfor ønsker KBHFF at tage initiativ til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle
eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til
fælles fordel. Dette system vil på sigt også kunne tilpasses og videreudvikles til at understøtte en lang række
andre lokale grønne omstillingsprojekter, så som byhaver, byttemarkeder og værktøjsbiblioteker.
Projektets formål
Projektet har til formål at udvikle et solidt, fleksibelt og let-udbyggeligt online medlemssystem, der på sigt kan
bruges af alle økologiske fødevarefællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb,
økonomi og regnskab samt koordinering af praktiske arbejdsopgaver.
Medlemssystemet har således ikke alene til formål at mindske og effektivisere det kedelige og drænende
administrative arbejde i de enkelte fødevarefællesskaber, men også at frigøre energi og kræfter til at styrke
foreningernes lokale engagement og udadvendte aktiviteter, og dermed åbne fødevarefællesskaberne for en
bredere målgruppe og sikre disse frivilligt drevne projekters bæredygtighed på længere sigt.
Projektets aktiviteter
Projektet består af tre faser med følgende aktiviteter:
1. Kortlægning af behov og udarbejdelse af projektplan
• Kortlægge fødevarefællesskabernes eksisterende IT-løsninger og afklare fælles behov til medlemssystemet.
• Udarbejde en konkret og prioriteret liste over ønskede funktionaliteter.
• Valg af teknisk platform med henblik på at sikre, at systemet vil kunne udvikles bæredygtigt efter open
source principper, og dermed sikre, at ingen fødevarefællesskabers drift er afhængige af enkelte
programmørers tid og viden.
• Udarbejde en detaljeret projektplan for udviklingen af medlemssystemet.
2. Systemudvikling
Systemet vil være open source software – og vil være frit tilgængeligt til brug, distribution og videreudvikling af
alle interesserede. To faktorer er af afgørende betydning for systemets langsigtede succes:
• at systemet er let tilgængeligt og veldokumenteret, så andre programmører kan forstå og arbejde videre
med det efter projektets afslutning
• at selve udviklingsforløbet er en åben proces, der inddrager og uddanner alle interesserede frivillige
programmører til at bidrage aktivt til udviklingen af systemet.

Derfor vil denne fase ikke blot bestå af selve systemudviklingen, men også en løbende proces med
inddragende workshops og dialog med de software-udviklere, der allerede har bidraget til de enkelte
fødevarefællesskabers IT-løsninger for at sikre et bredt ejerskab og kendskab til systemet efter projektets
afslutning. Ligeledes vil der undervejs blive afsat betydelige ressourcer til at dokumentere systemets
funktioner. Systemet vil blive udviklet i en række tre-ugers udviklingsetaper, hvorved det grundlæggende
system først etableres og testes løbende i et enkelt fødevarefællesskab. Herefter udbygges systemet med en
række funktionaliteter i særskilte moduler, som de enkelte fødevarefællesskaber kan tilvælge og tilpasse efter
behov. Den endelige liste over funktionaliteter vil først blive fastlagt som en del af prioriteringen i fase 1, men
en forventet liste kan findes i beskrivelsen af projektets forventede resultater herunder.
3. Implementering og formidling
Det færdige system testes og sættes op i et enkelt fødevarefællesskab, og de frivillige programmører
uddannes til at administrere, vedligeholde og videreudvikle systemerne fremadrettet. Herefter vil det være op
til de enkelte fødevarefællesskaber at stå for opsætning og drift af medlemssystemet lokalt, og de vil alle have
mulighed for selv at tilkøbe konsulent-ydelser eller samarbejde frivilligt for at videreudvikle og skræddersy nye
moduler, så systemet kan dække øvrige, specifikke behov. Projektet afsluttes med en offentlig lancering for
andre omstillingsprojekter og pressen i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam.
Projektets deltagere
Projektet er et samarbejde mellem 16 økologiske fødevarefællesskaber over hele landet. Hvert af disse
fødevarefællesskaber er selvorganiserede borger-initiativer, som ønsker at fremme adgangen til lokale,
bæredygtige fødevarer i deres nærområde. Projektet ejes af en styregruppe med repræsentanter fra en række
af de involverede fødevarefællesskaber, der har de fornødne kompetencer til at lede projektet og sikre
inklusion af fødevarefællesskaberne i processen. Presseindsats og formidling af projektet foregår i
samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam, hvis netværk og faglige kompetencer vil
sikre en bred dækning i nyhedsmedier og sociale medier. Udover disse konkrete samarbejder, har vi fået
bekræftelse om opbakning til projektet fra en række grønne omstillingsprojekter, der på sigt ønsker at
videreudvikle og tilpasse medlemssystemet til deres egne behov. En komplet liste over alle projektets
samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser til projektet er vedlagt som Bilag 4.
Projektet ledes af en projektleder fra KBHFF i samarbejde med et IT-konsulentfirma, der har bred erfaring med
udvikling af open source software systemer. Udviklingen af medlemssystemet varetages af programmører fra
konsulentfirmaet, der ligeledes har til opgave at involvere frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber.
Ca. 20 frivillige programmører har allerede erfaringer med softwareudvikling og fejlretning i deres respektive
fødefællesskaber og har udtrykt interesse for at deltage i udviklingen af medlemssystemet.
Som det fremgår af budgettet, er projektets primære omkostninger således knyttet til disse konsulentydelser. I
et projekt med så mange samarbejdspartnere er det afgørende at have et eksternt konsulentfirma til at forestå
udviklingen, da vi derved kan sikre vi en rettidig og professionel udvikling af medlemssystemet, samt bedst
mulig brug af frivillige ressourcer i forbindelse med udvikling og videre drift. Vi har indhentet tilbud fra
konsulentfirmaerne BIT Blueprint og Socialsquare, der sammen har den fornødne faglighed og kompetencer til
at forestå behovsafklaring og udvikling af medlemssystemet. Dette tilbud er vedhæftet som bilag 5.
Projektets tidsplan
Udviklingen af systemet forventes iværksat d. 1. november 2014 og afsluttet d. 30. juni 2015.
Målgruppe for projektet
Et veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem vil give den fornødne infrastruktur til at drive og
opstarte fødevarefællesskaber over hele landet. Pt. er der etableret ca. 20 fødevarefællesskaber over hele
landet med over 8000 medlemmer til sammen, med mindst 10 yderligere under opstart. Medlemssystemet vil
være en afgørende faktor i at gøre det lettere for mange flere danskere at engagere sig i deres lokale
fødevarefællesskab og dermed fremme den grønne omstilling til større forbrug af lokale, økologiske fødevarer.
Derudover vil medlemssystemet, i kraft af at det er designet til genanvendelse og videreudvikling som open
source software, også kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre lokale
omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige og deling af fælles ressourcer, så som byhaver,
byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker og mange andre. Hermed vil medlemssystemet på sigt
kunne blive en grundlæggende del af infrastrukturen for den grønne omstilling i Danmark.
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Bilag 2: Beskrivelse af projektets forventede effekter og formidling
Projektet skal resultere i et open source online medlemssystem med følgende funktionaliteter:
•
Medlemsdatabase (etape 1)
!
opbygning af databasestruktur
!
administration af medlemsoplysninger
!
udsendelse af nyhedsbreve
•
Online bestilling og betaling (etape 2)
!
webshop med online bestilling af fødevarer
!
online betalingsmodul
!
tilbagevendende opkrævning af kontingent / abonnement
•
Koordinering af medlemmer og vagter (etape 3)
!
medlemsroller
!
vagtplaner og fordeling af arbejdsopgaver
!
overblik over medlemsaktivitet (bestillinger, vagter, læsning af nyhedsbreve, etc.)
•
Bestilling af varer fra økologiske producenter (etape 4)
!
database med oversigt over lokale økologiske producenters placering og sortiment
!
let indgang for producenter til at byde ind med de fødevarer og de mængder, som de har til
salg direkte i systemet.
!
let indgang for bestillere i fødevarefællesskaberne til at sammensætte fødevarebestillinger fra
flere producenter
Effekten af et sådant system vil være en effektivisering af arbejdsgangene i de enkelte fødevarefællesskaber.
En sådan effektivisering af det administrative arbejde vil frigøre energi og kræfter blandt
fødevarefællesskabernes nuværende medlemmer, og styrke foreningernes lokale engagement. Dette vil dels
give grobund for flere udadvendte aktiviteter, der tiltrække flere medlemmer fra en bredere målgruppe end de
allerede engagerede ildsjæle. Dels vil det gøre det sjovere og lettere at være med i et fødevarefællesskab,
hvilket vil være afgørende for at sikre disse frivilligt drevne projekters bæredygtighed på længere sigt.
Endvidere vil medlemssystemet kunne give den fornødne infrastruktur til opstart og drift af nye
fødevarefællesskaber rundt om i landet. Medlemssystemet vil indgå som en bærende del af en startpakke, der
vil give konkrete råd og redskaber til opstart og drift af et fødevarefællesskab. Denne startpakke er under
udvikling som et sideløbende samarbejdsprojekt mellem fødevarefællesskaberne. En større udbredelse af
fødevarefællesskaberne vil være et solidt skridt i retning af større lokal forankring af en grøn omstilling, da
fødevarefællesskaberne allerede har vist sig at være stærke platforme, hvor lokale ildsjæle kan mødes og
tage initiativ til nye grønne projekter sammen.
Fordi selve medlemssystemet bliver udviklet og udgivet som åben open source software, vil selve
udviklingsforløbet være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører. Ligesom al
kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright licens. Derudover
vil KBHFF lægge projektets resultater, herunder selve systemet, dokumentation og installationsvejledning til fri
afbenyttelse for alle interesserede på KBHFFs og på DØFFs (Danske Økologiske Fødevarefællesskaber)
hjemmesider.
Medlemssystemet vil i sit udgangspunkt være en generisk platform, hvis kernefunktionalitet, som gavner alle
fødevarefællesskaberne, men vil samtidig være modulært opbygget på en sådan måde, at det samtidig ikke
forhindrer, at der kan udvikles videre i den retning de enkelte Fødevarefællesskaber finder det nødvendigt.
Endvidere vil et sådant veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem også kunne tilpasses,
bruges og videreudvikles af en lang række andre lokale omstillingsprojekter, hvis forretning eller organisering
bygger på koordinering af mange, løst koblede frivillige bidrag omkring en delt ressource eller fælled. Det kan
f.eks. være byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker og mange andre. På sigt kan
medlemssystemet således udvides med moduler, der understøtter særlige behov, som f.eks:
•
•
•
•

Registrering og udlånsstyring af værktøj og redskaber i værktøjsbiblioteker.
Planlægning af bede, dyrkningsplaner og sædeskift i byhaver.
Administration af events, invitationer og tilmeldinger til f.eks. byttemarkeder.
Booking og koordinering af faciliteter, lokaler og maskiner i f.eks. makerspaces.

Som afslutning på projektet vil KBHFF invitere til offentlig lancering af medlemssystemet, hvor alle
fødevarefællesskaberne, alle øvrige interesserede grønne omstillingsprojekter samt pressen vil blive
introduceret for medlemssystemet, og efterfølgende få mulighed og hjælp til at opsætte og tilpasse systemet til
brug i deres egne projekter.
Denne lancering og presseindsatsen omkring projektet vil blive koordineret i samarbejde med Økologisk
Landsforenings kommunikationsteam via foreningens Facebook-sider, der har 30.000 økologi-interesserede
følgere og via Økologisk Landsforenings nyhedsbrev med 11.000 abonnenter. Dertil kommer en presseindsats
målrettet danske økologi- og it-medier, som forventes at give mindst 5 presseomtaler af open source
medlemssystemet for fødevarefællesskaber.
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Bilag 3: Budget
Aktiviteter

Ansøgt beløb
Timer
Pris

Projektledelse (november 2014 - juni 2015)
Projektledelse, intern koordinering mellem fødevarefællesskaberne

Egenfinanciering Noter
Timer
1
Pris

140
140

35.000
35.000

140
140

14.000
14.000

19
23
42

16.150
19.550
35.700

30
30

3.000
3.000

Fase 2: Systemudvikling (januar-april 2015)
Udvikling etape 1: Medlemsdatabase
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse

6
115

5.100
55.250

30
15

3.000
1.500

5
6

Udvikling etape 2: Online bestilling og betaling
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse
Weekend-sprint m. frivillige programmører

6
115
30

5.100
55.250
23.400

30
20
50

3.000
2.000
5.000

5
6
7

Udvikling etape 3: Koordinering af opgaver og vagter
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design, projektledelse og dokumentation
Weekend-sprint m. frivillige programmører

6
115
30

5.100
55.250
23.400

30
20
50

3.000
2.000
5.000

5
6
7

6
5100
115
55.250
30
23.400
574 311.600

30
20
50
345

3.000
2.000
5.000
34.500

5
6
7

50
300
50
400

5.000
30.000
40.000
75.000

8
9
10

Fase 1: Kortlægning af behov (november-december 2014)
Koordinering af frivillige programmørkompetencer
Opstartsworkshop

Udvikling etape 4: Bestilling af varer fra økologiske avlere
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse
Weekend-sprint m. frivillige programmører
Fase 3: Drift og formidling (maj-juni 2015)
Test og opsætning
Drift
PR og formidling
Øvrige omkostninger
Rejseomkostninger for frivillige til workshops og sprints
Omkostninger ifbm. behovsafklaringsworkshops
og weekendsprints
Revision
Teknisk udstyr, webhosting mm.

Noter til budget

25.000

50

15.000
40.000
20.000
10.000
10.000

Ansøgt
beløb
35.000
0
20.000
10.000
372.300
0
10.000
15.000
0
462.300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Egenfinanciering
0
5.000
0
0
86.500
15.000
0
40.000
0
146.500

3
4

11
12

0

15.000
15.000

915

141.500

0 40.000
806 462.300

Total ansøgt beløb
Total egenfinanciering

Samlede udgifter (inkl. tilskud, egenfinansiering,
deltagerbetaling og andre indtægter):
Løn
Husleje, tlf., internet m.v.
Rejser, ophold m.v.
Materialer og andre varer
Håndværkere, konsulenter m.v.
Teknisk udstyr
Revision
PR/formidling
Andre udgifter
Projektets samlede værdi

50

2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Samlede
Noter
udgifter
35.000
5.000
20.000
10.000
458.800
14
15.000
10.000
55.000
0
608.800

Note
1

2

3

4

5

Beskrivelse
Vi følger her Miljøministeriets krav om, at alle frivillig-timer højst kan vurderes til 100kr/time.
Men det er værd at understrege, at både de højt kompetente frivilligtimer til både IT-projektledelse
og softwareudvikling vil kunne prissættes til mindst det 5-dobbelte.
En projektleder ansættes af KBHFF i 7 måneder til 5t/uge, 250kr/time. Projektlederens opgave
er at koordinere mellem Fødevarefællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt,
konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt produkt.
Indledende undersøgelse af programmør-kompetencer m. henblik på inddragelse og valg af
programmeringsplatform for medlemssystemet.
19 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
Gennemgang af eksisterende IT-løsninger og ressourcer hos de enkelte fødevarefællesskaber.
Udarbejdelse af fælles manifest for medlemssystemet som open source projekt.
23 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
Inddragelse af nøglepersoner fra fødevarefællesskaberne til afklaring af ønsker og behov til
funktionalitet.
6 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
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60 timers softwareudvikling, 500 kr/time
24 timers design, 500 kr/time
16 timers projektledelse, 500 kr/time
16 timers dokumentation af 350 kr/time

7

Forberedelse og afholdelse af en ‘weekendsprint’, hvor de frivillige programmører oplæres og
inddrages i udviklingen af medlemssystemet.
20 timers projektledelse og facilitering 850 kr/time
10 timers softwareudvikling 500 kr/time

8

Afsluttende opsætning og test af medlemssystemet hos et udvalgt fødevarefællesskab.
50 timers softwareudvikling, 500 kr/time

9

Frivillige programmører står for opsætning, drift og support af medlemssystemet i
fødevarefællesskaberne landet over.

10

Udvikling af hjemmeside med dokumentation samt offentlig lancering med præsentation af systemet
for presse og øvrige omstillingsinitiativer i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller
deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed (anslået værdi 35.000)

11

Dækning af transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i København

12

Lokaler, mødeforplejning og materialer.

13

Fødevarefællesskaberne har allerede det fornødne IT-udstyr og hosting-aftaler til drift af
medlemssystemet.

14

Det samlede beløb til eksterne konsulenter er summen af aktiviteterne i fase 1 og fase 2,
samt aktiviteterne “Test og opsætning” i fase 3. Jf. Bilag 5.

Det samlede beløb til egenfinanciering af håndværkere og konsulenter er summen af de frivillige
arbejdstimer i forbindelse med projektledelse, deltagelse i behovsafklaringsworkshops,
weekendssprints, udvikling, opsætning, test og drift. Som tidligere bemærket følger vi her Miljøstyrelsens krav om, at alle f
højt kompetente frivilligtimer til både IT-projektledelse og softwareudvikling vil kunne prissættes
til mindst det 5-dobbelte.

Bilag 4: Oversigt over samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser
Projektet er et samarbejde mellem følgende økologiske fødevarefællesskaber:
Navn

Hjemmeside

Kontaktperson

Københavns Fødevarefællesskab

kbhff.dk

Andreas Lloyd (projektansvarlig)

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab

aoff.dk

Anna Kirstine Andersen

Aalborg Fødevarefællesskab

aalborgff.dk

Marlene Nielsen

Odense Fødevarefællesskab

odenseff.dk

Tine Pedersen

Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab

røff.dk

Thomas Persson

Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab

svendborgff.dk

Mona Ibsen

Køge Økologiske Fødevarefællesskab

koeff.dk

Lene Hansen

Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab

hoef.dk

Sophie Labeau

Lejre Økologiske Fødevarefællesskab

løff.dk

Hanne Svenningsen

Faaborg Fødevarefællesskab

faaborgff.dk

Betina Stub Thygesen

Assens-Tommerup Fødevarefællesskab

atoef.dk

Helle M. Boesen

Ramløse-Annisse Fødevarefællesskab

rafoe.dk

Gitte Løve Hinrich

Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab

tøf.dk

Steen Sørensen

Viborg FødeVareForening

vfvf.dk

Rebecca Bang Sørensen

Næstved Økologiske Fødevarefællesskab

-

Birgitte Rosenkilde

Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab

-

Linda Frølund Hansen

Hvert enkelte af disse fødevarefællesskaber er selvorganiserede og frivilligt drevne borger-initiativer, der har til
formål at fremme den grønne omstilling ved at forbedre adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres
nærområde gennem frivilligt arbejde i lokale fællesskaber.
Der er indgået en aftale om samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam omkring
presseindsats og formidling omkring projektet for at sikre en bred og velfunderet offentliggørelse.
Udover disse konkrete samarbejder for projektets gennemførelse er der taget kontakt til og opnået
bekræftelse om opbakning til projektet af følgende grønne omstillingsprojekter, der på sigt ønsker at
videreudvikle og tilpasse medlemssystemet til deres egne behov:
Navn

Hjemmeside

Kontaktperson

Byttemarkeder

byttemarkeder.dk

Lama Juma

Lånerværket

laanervaerket.dk

Nanna Clifforth

Legetøjsbiblioteket

legebib.dk

Bergliot Jeanne Jensen

Orange Makerspace

orangemakers.com

Esben Danielsen

Borgerlyst

borgerlyst.dk

Nadja Pass
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Navn

Hjemmeside

Kontaktperson

TagTomat

tagtomat.dk

Mads Boserup Lauritsen

Byhaven 2200

byhaven2200.dk

Sandra Villumsen

Ottilias Have

ottiliashave.dk

Erik Wulf-Steen Svendsen

Prags Have

pragshave.dk

Heidi Durhuus

GRO Østerbro

-

Livia Urban Swart Haaland

Endvidere har vi fået følgende støttetilkendegivelse fra tøjdelingsinitiativet CHARE, ved projektleder Susanne
Krogh Petersen:
“CHARE ville ønske, at en sådan platform havde eksisteret ved vores start - det er indlysende at alle de
kommende forretningssystemer bygget op omkring collaborative consumption får brug for avanceret it-backup
og vi støtter tilsynekomsten af en sådan platform bygget på open source.”
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