Ansøgning
For at ansøge Liljeborgfonden bedes du udfylde vores digitale ansøgningsskema. Da det ikke
er muligt at gemme skemaet undervejs i udfyldningsprocessen, kan du nedenfor orientere
dig om, hvilken information vi efterspørger.
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•

Organisationsnavn
CVR-nummer
Organisationens formål
Organisationens fokusområder
Kontaktperson
Adresse
Postnummer
By
Land
Telefonnummer
E-mail
Hjemmeside
Projektnavn
Ansøgt beløb
Kort projektbeskrivelse
Formål med donationen
Forventede resultater, virkning eller effekt af projektet
Forventet start- og slutdato
Evt. partnere i projektet

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med dit sagsnummer
og kopi af den information, du har fremsendt os. Yderligere bilag, i form af bl.a. udvidet
projektbeskrivelse og budget, fremsendes til Liljeborgfonden ved at besvare
kvitteringsmailen – uden at redigere i emnefeltet.

For at vi kan behandle din ansøgning, skal følgende formelle ansøgningskrav være opfyldt:
•
•
•

Fondens digitale ansøgningsskema skal udfyldes
Der skal fremsendes en uddybende projektbeskrivelse på 4-6 sider
Der må maksimalt fremsendes 3 bilag.
Budget og tids-/milepælsplan kan enten vedlægges som bilag eller indgå i selve
projektbeskrivelsen.

Råd til den gode ansøgning
Ud over udfyldelsen af det digitale ansøgningsskema, skal din ansøgning indeholde en
udvidet projektbeskrivelse (4-6 sider), et budget med indtægter, udgifter samt redegørelse
for eventuel egen- og/eller medfinansiering.
Den udvidede projektbeskrivelse må fylde 4-6 sider og skal indeholde information om
følgende:
•
•
•

•
•

•
•

•

Målgruppen
Beskrivelse af målgruppen; hvem og hvor mange får direkte gavn af projektet?
Selve indsatsen
Beskriv projektets indsats og tidsplanen for projektet.
Forandringsteori
Beskriv forandringsteorien, og hvordan projektet supplerer/erstatter øvrige
indsatser på området.
Projektgruppen
Beskriv organisationen og projektgruppen og de involveredes kompetencer
Effekt
Beskriv de forventede resultater, både på kort og lang sigt, og hvordan I vil måle
effekten ift. målgruppen. Beskriv desuden mulighederne for, at effekten fastholdes
efter projektets afslutning.
Bæredygtighed
Beskriv hvordan projektets bæredygtighed sikres.
Dokumentation
Liljeborgfonden vil gerne være med til at generere viden indenfor vores tre
indsatsområder. Det skal i ansøgningen derfor beskrives, hvordan resultaterne
dokumenteres undervejs.
Evaluering og rapportering
Beskriv kort, hvordan I påtænker at evaluere projektet og afrapportere til Fonden
ved afsluttet projektforløb.

Din ansøgning skal udover projektbeskrivelsen indeholde budget, milepælsplan og tidsplan,
der skal fremsendes eller indgå som en del af din projektbeskrivelse. Du kan finde en
budgetskabelon på Fondens hjemmeside.

