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1. BAGGRUND
Kort redegørelse for ansøgers baggrund for gennemførelse af projektet.
(10-20 linjer)

2. FORMÅL
Kort beskrivelse af projektets idé og formål (herunder gerne et par målbare succeskriterier)
(10-20 linjer)

3. MÅLGRUPPE
Kort beskrivelse af projektets målgrupper. Hvem skal projektet komme til gode? Kan målgruppens
størrelse evt. fastlægges? Fokuser på at gøre målgruppen bred og vis, at projektet kommer mange
til gode.
(10-20 linjer)

4. INDHOLD
Beskrivelse af projektets aktiviteter. Meget gerne i forhold til en tidsplan. Husk at tage højde for,
at projektperioden pt. først må påbegyndes, efter at der kan forventes svar tilbage fra fondene.
Der kan ikke fås midler til aktiviteter, som allerede er blevet afholdt.
(10-20 linjer)
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5. FORVENTEDE RESULTATER
Hvilke konkrete resultater forventes der, når projektet er gennemført? Disse skal gerne hænge
sammen med de opstillede målbare succeskriterier under ”Formål”.
(10-20 linjer)

6. FORMIDLING
Hvordan skal der skabes opmærksomhed på projektet?
(10-20 linjer)

7. EVALUERING
Er det muligt at evaluere projektet og i givet fald hvordan?
(5-10 linjer)

8. OMFANG OG ØKONOMI
Benyt nedenstående model til at skrive, hvilke aktiviteter, som skal gennemføres og om
finansieringen skal komme fra fonde eller gennem egenfinansiering. Hvis der er tale om
arbejdstimer, så gør opmærksom på, antal timer og timepris, så støtteyder ved, hvordan du har
udregnet det.

Aktivitet

I ALT

Fonde
0
0
0
0
0
0
0

Egenfinansiering
0
0
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
0
0
0
0
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9. ANSØGER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Skriv ganske kort om organisationen. Lidt historie og vision.
Skriv også banknavn, reg.nr. kontonr., CVR nr., adresse, kontaktoplysninger, navn på projektleder
og andre deltagere i projektet.
Beskriv hvem der deltager i projektet. Dette er for at skabe troværdighed omkring ansøgers og
samarbejdspartneres forudsætninger for at gennemføre projektet.
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