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FUNDRAISING 

Hvad er det godt at tænke over? 

 

 

Før ansøgningen kan skrives 
Der er en række udfordringer, der skal afstem-

mes, inden du kan begynde at skrive din ansøg-

ning. Det vil i de fleste tilfælde være nødven-

digt at tilpasse din ellers så gode idé til de krav, 

der stilles fra fondens/puljens side. Det vil nem-

lig høre til sjældenheder, at der vil være en 

fond, der er skræddersyet til netop dit projekt. 

Læs derfor fonden/puljens hjemmeside grundigt 

igennem og skræddersy derpå din ansøgning, 

så den rammer plet i forhold til fonden/puljens 

formål. 

Den gode idé 
Der er meget brede rammer for den gode idé, 

men husk at idéen skal være anderledes og ny-

tænkende. Det skal den, fordi projekterne vir-

ker som en slags reklame for fondenes ”moder-

selskab” (fx Nordea), som selvfølgelig helst vil 

identificeres med noget nyt og spændende, og 

ikke med noget, der har været prøvet en masse 

gange før. 

Et projekt kan ofte vinkles på forskellige måder 

alt efter hvilken fond/pulje, der søges – uden at 

du dermed skriver noget, der ikke er sandt. Fx 

kunne et projekt om et nyt, grønt område sag-

tens tænkes at handle om både friluftsliv, sund-

hed, idræt, spejdere, udeskole, ældre m.m. 

Er du det mindste i tvivl, om din idé kan matche 

fondens krav, så kontakt fondens/puljens admi-

nistration. 

Husk på at fondene/puljerne er til for at dele 

penge ud til gode projekter, så de er kun inte-

resseret i hjælpe dig og dit projekt, så det op-

fylder deres krav og kan opnå støtte. 

Den gode ansøgning 
 Definér formålet klart og i trit med fon-

dens/puljens målsætninger – brug evt. nogle 

af de samme ord/vendinger 
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 Skriv i et kortfattet, enkelt og tydeligt sprog 

 Brug ikke argumentet om dårlig økonomi 

 Giv en kortfattet beskrivelse af din organisa-

tion 

 Ansøg om et realistisk beløb – fonden vil ikke 

synes, det er for mange penge, så længe du 

blot kan specificere omkostningerne og argu-

mentere godt for dem 

 Nævn gerne andre finansieringskilder 

 Nævn kontaktperson for projektet med kon-

taktoplysninger 

 Beskriv præcist hvad det er, du vil lave i pro-

jektet 

 Inkludér en tidsplan 

 Beskriv målbare resultater for projektet 

 Udfyld alle felter i ansøgningsskemaet 

 Flere øjne – bedre ansøgning 

Økonomi og medfinansiering 
Det er sjældent, at du kan få finansieret alle 

dine udgifter til et projekt hos én fond/pulje. 

Normalt skal du selv sørge for at skaffe 25-50 

% af udgifterne. Der er dog ikke noget i vejen 

for, at du søger resten hos en anden fond/pulje. 

Ofte vil der være et krav om fx 50% offentlig 

medfinansiering. Her skal du være opmærksom 

på, at mange fonde regnes som offentlige – 

spørg, hvis du er i tvivl. 

Budgettet 
Foretag et realistisk skøn over, hvor lang tid det 

tager at udføre projektet, og omregn så til ud-

gifter i reel arbejdstid – og husk alle lønudgif-

ter. Nogle fonde/puljer accepterer, at man skri-

ver nogle anslåede beløb på til for eksempel ad-

ministrationsudgifter eller uforudsete udgifter, 

men husk at kontrollere dette med den pågæl-

dende fond/pulje. 

Du skal i langt de fleste tilfælde selv lægge 

pengene ud. Lav derfor et likviditetsbudget. 

Implementering af projektet 
Vær opmærksom på datoer, deadlines og tids-

horisont for projektet. Husk at de fleste også 

har andre arbejdsopgaver. Med støttekroner 

følger et krav om afrapportering/evaluering, så 

det er vigtigt fra start at finde en tovholder på 

evalueringen af projektet. 

Brug for mere hjælp? 
Du kan få mere hjælp hos FrivilligCenter Hol-

bæk og fælles-skaberne i Holbæk Kommune. 

Få mere information her: www.frivilligcenterhol-

bæk.dk/fundraising  

  

 

 

 

Links 
Her er nogle få af de mange steder på net-

tet, hvor du kan finde viden og gode råd om 

fundraising – find selv flere… 

www.upfrontnet.dk 

www.fundraiseren.dk 

www.aktivfundraising.dk 

http://www.frivilligcenterholbæk.dk/fundraising
http://www.frivilligcenterholbæk.dk/fundraising
http://www.upfrontnet.dk/
http://www.fundraiseren.dk/
http://www.aktivfundraising.dk/

