
Tjekliste til den gode ansøgning 
Tjeklisten er til dig, der vil søge Nordea-fonden om over 100.000 kr. i støtte til et projekt. Formålet er at 

inspirere og hjælpe dig på vej; du behøver derfor ikke følge tjeklisten fra start til slut. Husk altid at begynde 

din ansøgningsproces med en dialog med os. 

 

1. PROJEKTETS IDÉ 

Beskriv den overordnede vision – hvor-

for er projektet vigtigt at gennemføre og 

hvordan skal projektet leve efter eventuel 

støtte? 

2. ORGANISATION OG KOMPE-
TENCER 

Hvordan er din organisations juridiske struktur? 
(Hvilken juridisk enhed er I - f.eks. forening, selv-
ejende institution, offentlig institution) 

Beskriv hvilke faglige kompetencer og ressourcer, 
I besidder (f.eks. projektledelse, kommunikation) 

Beskriv hvordan jeres organisering understøtter 
projektets evt. blivende værdi. 

Beskriv jeres faglige netværk og hvordan de kan 
bidrage til at gennemføre projektet.  

Hvilken eventuel sammenhæng eller samarbejde 
med Nordea-fondens portefølje af projekter, kan I 
fremhæve? 

Hvordan er jeres relation til relevante faglige inte-
ressenter og arenaer? 

Hvordan er projektets ledelsesstruktur (f.eks. sty-
regruppe, projektgruppe, følgegruppe)? 

 

3. ØKONOMI 

Opstil et retvisende budget og kommenter gerne 
budgetposterne. 

Redegør for projektets finansieringsplan i løbet af 
projektperioden og i en eventuel efterfølgende 
driftsperiode.  

Giv et overblik over projektets/organisationens 
samlede finansiering – også hvis der søges andre 
fonde, eller der er opnået støtte fra andre fonde. 

 

4. AKTIVITETER/VIRKEMIDLER 

Beskriv hvilke aktiviteter I vil gennemføre for at 
nå projektets mål. Vær så konkrete som muligt og 
hav fokus på, hvad der skal ske blandt projektets 
målgruppe(r). 

Hvordan arbejdes med en bæredygtig udvikling af 
aktiviteter og virkemidler i projektperioden, samt i 
en eventuel efterfølgende driftsperiode? 

 

5. MÅLSÆTNINGER 

Definér projektets målsætninger – gør dem mål-
bare og forskellige fra virkemidlerne.  

Forhold jer til, hvilken type mål projektet har brug 
for (f.eks. procesmål, slutmål, indikatorer mv.). 

Husk, at målsætningerne for jer skal være rele-
vante, meningsfulde og værdiskabende – på 
samme tid ambitiøse og realistiske - og at de både 
kan være kvalitative og kvantitative. 

Beskriv, hvilke blivende effekter i projektet, I ar-
bejder hen imod. 

 

6. MÅLGRUPPER 

Definer målgruppen så specifikt 
som muligt. Hvem er den primære målgruppe? 

Har I kendskab til motivation og adfærd blandt 
målgruppen, og hvordan indgår dette metodisk i 
projektet? 

Hvor møder projektet sine målgrupper både i pro-
jektperioden og en eventuel kommende driftsperi-
ode? (f.eks. skolen, foreningen, boligområdet) 

 

7. KOMMUNIKATION 

/VIDENDELING 

Hvordan kommunikeres til projektets målgrup-
per?   

Hvordan understøtter kommunikation rekrutte-
ring af deltagere, interessenter og omverdenen?  

Hvordan vil I markedsføre projektet i den brede 
offentlighed og ift. medierne? 

Hvordan vil I løbende dele viden og erfaring fra 
projektet? 

 

 



Hvordan sikres en bæredygtig kommunikation ef-
ter projektets ophør? 

Hvilke ønsker har I til samarbejde med andre 
projekter og aktører på området efter projektets 
ophør?  

 

8. EVENTUELLE RISICI FOR 
PROJEKTETS GENNEMFØRSEL 

Hvilke eventuelle risici er der forbundet med pro-
jektet? F.eks. vedrørende budgettering, finansie-
ring, samarbejde ml. partnere, opbakning, mang-
lende forudsætninger, personaleudskiftning, poli-
tiske forhold, lovgivning, medier, presse og foran-
kringsmuligheder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUERING 

Overvej relevans af evaluering. Hvad skal evalue-
ringen bruges til, og i hvilket omfang kan den un-
derstøtte projektets blivende værdi/forankring?  

Overvej evalueringens omfang og format i forhold 
til, hvordan I vil anvende den. 

Skal det være en intern eller ekstern evaluering? 

Vil I gennemføre en proces- og/eller effektevalue-
ring? Jf. Målsætninger.  

 

10. FORANKRING OG DRIFT 

Hvordan vil I opsummere arbejdet med projektets 
blivende værdi/forankring ud fra ovenstående 
spørgsmål?  

 


