
Tjekliste til den gode ansøgning

Vær konkret. Vær praktisk. Hvad skal der ske 
blandt projektets målgruppe?
Hvad er redskaberne? Hvilke aktiviteter vil I 
gennemføre for at nå projektets mål?

Opstil målsætninger, der er relevante, meningsfulde 
og værdiskabende. Ambitiøse og realistiske. Målbare. 
Kan være kvalitative og kvantitative.
Procesmål: Fx mål undervejs i projektet, som der 
kan justeres efter.
Effektmål: Slutmål.
Hvilke indikatorer/succeskriterier er knyttet til 
projektets mål?

Hvad sker efter projektets ophør og i en eventuel 
driftsfase? 
Hvordan forankres projektet, dets metoder og 
resultater?

Opstil et retvisende budget og 
kommenter gerne budgetposterne.
Redegør for projektets finansieringsplan. 
(projektets/organisationens samlede finansiering 
– også hvis der søges andre fonde/er opnået støtte)

Hvordan er projektets/din organisations relation til 
andre projekter og aktører på området?

Overvej relevans af evaluering. Hvad skal evalueringen 
bruges til? 
Vil I gennemføre en proces- og/eller effektevaluering? 
Skal det være en intern eller ekstern evaluering?
Overvej evalueringens omfang og format i forhold til, 
hvordan I vil anvende den.

Er der eventuelle risici forbundet med fx 
budgettering, finansiering, samarbejde ml. 
partnere, opbakning, forudsætninger der 
forsvinder, personaleudskiftning, politiske forhold, 
lovgivning, medier og presse?

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.

Hvor møder projektet sine målgrupper? 
(Fx skolen, foreningen, boligområdet)

Beskriv den overordnede vision – hvorfor 
er projektet vigtigt at gennemføre?

Hvordan er din organisations juridiske struktur? (Fx 
forening, selvejende institution, offentlig institution)
Hvilke faglige kompetencer og ressourcer besidder I? 
(Fx projektledelse, kommunikation)
Beskriv jeres faglighed og netværk i forhold til at 
gennemføre projektet. 
Er der eventuel sammenhæng eller samarbejde med 
Nordea-fondens portefølje af støttede projekter?
Hvordan er jeres relation til faglige miljøer og 
relevante arenaer?
Hvordan er projektets ledelsesstruktur? 
(Fx styregruppe, projektgruppe, følgegruppe)

Definer så specifikt som 
muligt. Hvem er kernemålgruppen?
Hvilket segment? Har I kendskab til motivation 
og adfærd?

Hvordan kommunikeres til 
projektets målgrupper?  
Hvordan rekrutteres deltagere? 
(kan være opdelt i flere målgrupper) 
Hvordan vil I markedsføre projektet?

7. ARENAER


