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Innovation og metodeudvikling af sociale indsatser i Danmark 

Vejledning til ansøgning 

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at dit projekt falder indenfor fondens strategiske fokusområder, inden du 

bruger tid på at udarbejde og indsende en ansøgning. Du er altid meget velkommen til at kontakte Fondens 

sekretariatet for vejledning og rådgivning om både løsere projektideer og gennemarbejdede 

projektbeskrivelser.  

VELUX FONDEN har et ønsket om at skabe forandringer og forbedringer på det sociale område gennem 

konkrete projekter af national betydning, der fremmer innovation og metodeudvikling. 

Målet er at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og et aktivt medborgerskab, der 

modvirker eller forebygger, at borgere i det danske samfund bliver bragt i en situation, hvor de oplever sig 

uden for samfundets fællesskaber.  

Fonden støtter projekter i alle livets faser fra barn til ældre. Fokus er på borgere i en social udsat position. 

Fonden ønsker at udfolde det strategiske fokus inden for tre temaer:  

• Metodeudvikling af helhedsorienterede familieindsatser, der kan øge udsatte børns trivsel 

• Metodeudvikling af socialt udsatte unge og voksnes deltagelse i konstruktive fællesskaber 

• Metodeudvikling af ældres frivillige arbejde og rolle i udviklingen af lokalsamfund 

Du kan læse mere om fondens fokusområder på vores hjemmeside under sociale indsatser i Danmark. 

Ansøgningen må maksimalt fylde 10 sider (ekskl. Bilag) og skal uploades i PDF-format via vores 

elektroniske ansøgningsportal. 

Ansøgningen skal indeholde: 

1. Formål og baggrund 

• Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for 

målgruppen? 

• Hvem er målgruppen, hvordan rekrutteres der og hvordan inddrages målgruppen i projektet? 

• Hvorfor er projektet er relevant og nødvendigt. Hvilke iagttagelser, udfordringer og 

udviklingstendenser er baggrunden for projektet og hvordan søger projektet at imødekomme disse?. 

Hvem efterspørger projektets konkrete indsatser og resultater? 

• Hvordan forholder projektet sig til relevant lovgivning, igangværende projekter mv.? 
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2. Projektets indhold 

• Hvori består projektets udviklingsperspektiv? Beskriv den metodeudvikling der ønskes gennemført i 

projektet og hvilken nyskabelse denne har i forhold til tidligere aktiviteter og indsatser. 

• Beskriv væsentligste aktiviteter, metoder, tidsplan, geografisk udbredelse og væsentligst risici/barrierer i 

projektet. Argumenter for hvordan aktiviteter fører til indfrielse af formålet. 

• Hvad er de forventede konkrete resultater og hvordan vil projektets metodeudvikling blive evalueret, så 

I kan dokumentere, om projektet skabte den forventede forandring for målgruppen.  

 

3. Ansøger og organisering 

• Kort beskrivelse af den ansøgende organisation (formål, allerede opnåede resultater, driftsfinansiering) 

vedlæg gerne seneste årsrapport med regnskab. 

• Beskrivelse af projektets organisering – herunder projektledelse, samarbejdspartnere og leverandører. 

 

4. Budget, tidsplan og finansieringsplan 

• Budgetposter der svarer til projektets aktiviteter, indhold og tidsplan – sammenhængen mellem 

aktiviteter og budget skal være gennemskuelig. Antal mandetimer samt timetakster skal fremgå af 

budgettet.  

• Det skal fremgå af finansieringsplanen, hvilke udgiftsposter der søges hos VELUX FONDEN, og 

hvilke udgiftsposter der finansieres af andre, herunder medfinansiering.  

 

5. Forankring og formidling 

• Beskriv hvordan projektets aktiviteter og indhold vil blive forankret og udbredt efter projektperioden 

• Beskriv af, hvordan projektets resultater og erfaringer bliver formidlet og til hvem.  

 

 

 


