
SMAGforLIVET, oktober 2014 

Baggrundspapir – Retningslinjer for legatansøgere 
 

1. Hvem kan modtage legater? 

 Alle, som vil arbejde for centrets målsætning med fokus på formidling af viden om smag til 

veldefinerede grupper, som fx børn, unge eller den brede danske befolkning. 

 Både enkeltpersoner, grupper og foreninger. 

 Projekterne skal udvikles/udføres med mindst 2 af SMAGforLIVETs partnere (SDU, AU, 

KU, NFL, UCL og/eller UCSj). 

 Legaterne opslås ikke bredt, hvorfor legatansøgere nødvendigvis kommer fra 

SMAGforLIVETs netværk. 

 Legater er ikke studiestøtte, men kan gives til projekter, der bygger videre på de studerendes 

sædvanlige studieindsats, og som indeholder en formidlingsindsats, der er væsensforskellig 

fra den almindelige studieindsats. Legaterne kan således både gives i forbindelse med 

uddannelsesorlov, deltidsstudier eller virksomhedspraktik. De for projektet ansvarlige 

partnere bør altid få forhåndsvurderet projektets egnethed til legatstøtte hos Centerledelsen. 

 Ansøgere skal, i samarbejde med to SMAGforLIVET partnere, udarbejde en ansøgning, 

ifølge skabelon, hvori beskrives formål, mål, planlagte aktiviteter, forventet udbytte og 

deltagende interne og eksterne partnere. 

 Ansøgninger vurderes løbende af Centerledelsen. 

 

2. Hvilke krav stilles til legatansøgers indsats? 

 Legatmodtagere skal løse den i ansøgningen beskrevne opgave – det er op til de tilknyttede 

partnere at sikre kvaliteten af indsatsen undervejs. 

 Indsatsen skal foregå kontinuerligt over en længere periode, minimum 10 uger og højst 12 

måneder. 

 Legatmodtagere bliver tilknyttet SMAGforLIVET og fungerer som ”kit” mellem centrets 

partnere. 

 Legatmodtagere forventes efter en tilfredsstillende indsats at fungere som smagsambassadør 

for SMAGforLIVET. 

 

3. Hvordan dokumenteres og evalueres indsatsen? 

 Alt hvad legatmodtagere udfører for SMAGforLIVET skal dokumenteres, som det også 

gælder for alle andre aktiviteter i SMAGforLIVET. 

 Legatmodtagere forventes at videndele med centrets deltagere, og de ansvarlige partnere 

følger løbende op på aktiviteter og udbytte. 

 Legatmodtager skal efter endt forløb aflevere kort rapport med beskrivelse af opfyldelse af 

formål, aktiviteter og den producerede dokumentation. 

 Centerledelsen evaluerer indsatsen på baggrund af rapporten. 

 

4. Udbetaling af legater 

 Legatet udbetales som honorar i månedlige rater eller efter nærmere aftale med ansvarlige 

partnere (så midlerne fx også kan bruges på depositum for husleje el.lign.) 

 Budgettet udarbejdes af ansøgeren i samråd med de ansvarlige partnere. 

 


