
Budget vedr. Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevareerhvervet
2017/18 2018/19 samlet

Projektledelse og koordinering 600.000 600.000 1.200.000
Faglig koordinering 460.000 460.000 920.000
Overhead 159.000 159.000 318.000
Revision 50.000 50.000
Transport uden for RH 15.000 15.000 30.000
i alt 1.234.000 1.284.000 2.518.000

2. Værktøj til mobilisering af Byens kilo
Udvikling af værktøj 300.000 200.000 500.000
Overhead på løntimer 45.000 30.000 75.000
Konsulent grafik og data 200.000
Udviklingsseminarer 35.000 35.000 70.000
i alt 380.000 465.000 645.000

3. Viden og kortlægning
200000 150000 350.000

i alt 200.000 150.000 350.000

4. Fælles ansvar for forbrug
Indsats vedr. lokale madmarkeder i Kbh 0 0 0

415.000 207.500 622.500
Overhead på løntimer 62.250 31.125 93.375
i alt 477.250 238.625 715.875

5. Mobilisering af landets hektar
Deltagelse fra landbrugssiden vedr. "Vægten" 130.000 90.000 220.000
Indsats overfor leverandører m.fl. 0

0
Udviklingskørekort målrettet iværksættervirksomheder 0

Konsulenter faciliterer fødevareklyngerne          208.500          208.500 417.000
Markedsanalyse - kobling by og land            50.000            45.000 95.000
Udvikling af forretningsanalyse og -plan          125.000          100.000 225.000
Koncept for produktion, logistik og distribution          300.000          300.000 600.000
Etablering af fødevareklynge          300.000          100.000 400.000
Evaluering af fødevareklyngerne            20.000            80.000 100.000
i alt 1.003.500 833.500 2.057.000

1. Facilitering af Madfællesskabet

Viden og analyse (NY FoodWorks og Food Flow)

Kortlægning af øko-omlægningspotentiale, ca. 75 køkkenrapporter

Indsats overfor restauranter og streetfoodaktører

5A. Facilitering af fødevareklynger



6. Madoplevelser
300.000 300.000 600.000
150.000 150.000 300.000
200.000 200.000 400.000

Transport 25.000 25.000 50.000
i alt 675.000 675.000 1.350.000

7. Dialog, samlende fortælling og samarbejde på tværs af fødevaresystemet
Årlig konference målrettet Madfællesskabet 90.000 90.000 180.000

166.000 166.000 332.000
Kommunikationsindsats 185.000 185.000 370.000
Bureau, skabeloner,  identitet, design 200.000 100.000 300.000

70.000 50.000 120.000
60.000 60.000

i alt 771.000 591.000 1.362.000

Samlet 4.740.750 4.237.125 8.997.875

Oplevelsesøkonomisk udv. Af gårdbutikker mv. 
Spiseoplevelser og foodevents
Foodtours

4 Forsamlingshuse, 6 informationsmøder og 10 ws

Pulje til materialer, web og app
Hjemmeside mv, 



Budget vedr. Øget vækst og beskæftigelse gennem fremme af fødevareerhvervet
Medfinansiering Projektkobling

490.000 1 årsværk pr. år, herunder afrapportering - regnskab afsluttet. Medfinansiering fra Københavns, Albertslund og Bornholms Kommuner i timer

Ekstern revision af det samlede projekt

490.000 0

0 0

100.000
100.000 0

90.000 Medfinansiering fra Københavns Kommune, TMF
1151625 500.000

1.241.625 500.000

1.099.288 Kobling til Kreativ Madscene, aktiviteter vedr. leverandører og afsætning
2.560.300

730.000

128.000 90.000 Afklaring fra Gribskov og Maritim Turisme. Eksterne konsulenter til juridisk, finansiel rådgivning om selskabsformer og forretningsmodeller - analyser, møder, workshops

858.000 3.749.588

3/4 årsværk pr. år. Særligt i forhold til Den kreative madscene, Kloge Fødevareindkøb og økologiomlægning
Jf. Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler (Vækstforum)

 1/2 årsværk 1. år og 1/3 årsværk 2. år. Værktøj udvikles integrebart i TYO3
Jf. Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedsta-dens regionale erhvervsudviklingsmidler (Vækstforum)
Værktøj gøres egnet til offentligørelse på webplafform
Co-creation med eksperter og interessenter

Medfinansiering fra Københavns Kommune, ØKF 

Gearing fra økologiprojekt: Analyse af beslutningsgrundlag. Kommunal medfinans: Råvarertræk, antal spisende, antal ansatte, køkkentyper, måltidstyper, egenproduktionsomfang, 

Kobling til Kreativ Madscene, aktiviteter vedr. restauranter og streetfood
SpN indsats i Kreativ Madscene

Facilitering, herunder afrapportering - regnskab afsluttes og revideres
Bidrag til samlet analyse. Én analyse for hver fødevareklynge - eksterne konsulenter og facilitator sammen med Madfællesskabet
Bidrag til samlet analyse. Én for hver fødevareklynger - eksterne konsulenter
Analyse, rådgivning (teknisk, fagligt) og kvalitetsmanifest for hver fødevareklynge, møder med interessenter - eksterne konsulenter og facilitator sammen med Madfællesskabet

Ekstern evaluering  og facilitator gennemfører spørgesekamaundersøgelse for hver fødevareklynge og samlet for alle fødevareklynger



700.000
100.000 300.000 Gearing og medfinansiering fra Visit Nordsjælland og Københavns Kommune, KFF (mulighed for løft til 300.000)

50.000 Projekter i Fredensborg Kommune

150.000 700.000

Mødeaktiviteter og dialog i fødevareklyngerne og mellem land og by

Trykt og elektronisk materiale
Teknisk suport

0 0

2.839.625 4.949.588

Gearing i form deltagertimer med 700.000 kr 

Pressekontakt, facebook, nyhedsbreve mv. 
Visiuel og grafisk ID



1 årsværk pr. år, herunder afrapportering - regnskab afsluttet. Medfinansiering fra Københavns, Albertslund og Bornholms Kommuner i timer

Kobling til Kreativ Madscene, aktiviteter vedr. leverandører og afsætning

Afklaring fra Gribskov og Maritim Turisme. Eksterne konsulenter til juridisk, finansiel rådgivning om selskabsformer og forretningsmodeller - analyser, møder, workshops

3/4 årsværk pr. år. Særligt i forhold til Den kreative madscene, Kloge Fødevareindkøb og økologiomlægning
Jf. Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler (Vækstforum)

1/2 årsværk 1. år og 1/3 årsværk 2. år. Værktøj udvikles integrebart i TYO3
Jf. Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedsta-dens regionale erhvervsudviklingsmidler (Vækstforum)

Gearing fra økologiprojekt: Analyse af beslutningsgrundlag. Kommunal medfinans: Råvarertræk, antal spisende, antal ansatte, køkkentyper, måltidstyper, egenproduktionsomfang, 

Kobling til Kreativ Madscene, aktiviteter vedr. restauranter og streetfood

Facilitering, herunder afrapportering - regnskab afsluttes og revideres. Halsnæs Kommune: 730.000 til facilitering af fødevareklynger vedr. mølleri, slagteri og fiskeforarbejdning.
Én analyse for hver fødevareklynge - eksterne konsulenter og facilitator sammen med Madfællesskabet
Én for hver fødevareklynger - eksterne konsulenter

Analyse, rådgivning (teknisk, fagligt) og kvalitetsmanifest for hver fødevareklynge, møder med interessenter - eksterne konsulenter og facilitator sammen med Madfællesskabet

Ekstern evaluering  og facilitator gennemfører spørgesekamaundersøgelse for hver fødevareklynge og samlet for alle fødevareklynger



Gearing og medfinansiering fra Visit Nordsjælland og Københavns Kommune, KFF (mulighed for løft til 300.000)

Mødeaktiviteter og dialog i fødevareklyngerne og mellem land og by



Afklaring fra Gribskov og Maritim Turisme. Eksterne konsulenter til juridisk, finansiel rådgivning om selskabsformer og forretningsmodeller - analyser, møder, workshops

Gearing fra økologiprojekt: Analyse af beslutningsgrundlag. Kommunal medfinans: Råvarertræk, antal spisende, antal ansatte, køkkentyper, måltidstyper, egenproduktionsomfang, 

. Halsnæs Kommune: 730.000 til facilitering af fødevareklynger vedr. mølleri, slagteri og fiskeforarbejdning.

Analyse, rådgivning (teknisk, fagligt) og kvalitetsmanifest for hver fødevareklynge, møder med interessenter - eksterne konsulenter og facilitator sammen med Madfællesskabet
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