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Forord 

Flere og flere danske kommuner opprioriterer i disse år deres fundraisingsindsats. Det skyldes ikke 

mindst stramme budgetter og mange besparelser, men også at staten i stigende grad flytter midler 

fra driftstilskud til puljeordninger, som kommunerne i højere grad end tidligere skal konkurrere om. 

Samtidigt ligger der store beløb i både EU og private fonde, som er værd for landets kommuner at 

få øjnene op for. 

 

Morsø Kommune har allerede en forholdsvis stor erfaring og praksis med fundraising. Mange af 

kommunens serviceområder søger eksterne støttekroner hjem til forskellige indsatser og 

udviklingsprojekter. Fx er Natur og Miljø ét af de serviceområder, hvor fundraising til nye 

anlægsprojekter, naturgenopretning samt klima- og energiprojekter er en inkorporeret del af den 

daglige arbejdsgang. Årene 2000-2006 med det europæiske landdistriktsprogram LEADER + - 

pendanten til nutidens LAG midler - viste sig også særdeles udbytterige for Mors. Her blev hentet 

mange millioner hjem til landdistriktsudvikling. 

 

Udgangspunktet for at lave en strategi for arbejdet med fundraising i Morsø Kommune er derfor 

ikke, at vi skal starte helt fra bunden. Vi gør allerede meget af det rigtige for at kunne udnytte de 

finansieringsmuligheder, der er. Men der er et behov for at have en mere koordineret indsats, når 

det gælder fundraising. Det betyder, at der i større udstrækning end tidligere skal arbejdes med 

fundraising ud fra et fælles strategisk fundament, hvor potentialet i de eksterne midler udnyttes til 

fulde i langsigtede projekter, der ligger tæt op ad de politiske målsætninger og visioner for Mors’ 

udvikling. Fundraising skal ligeledes i større grad end tidligere spille sammen med planlagte 

kommunale investeringer for på den måde at mangedoble de finansieringskroner, der skal være med 

til at skabe vækst på Mors. 

 

Som et vigtigt skridt i retningen mod et mere strategisk funderet arbejde med fundraising ansatte 

Morsø Kommune fra 1. januar 2012 sin egen fundraiser, som skal stå i spidsen for en koordineret 

indsats. En indsats der i højere grad skal få eksterne midler og målsætninger for Mors’ udvikling til 

at gå op i en højere enhed. 

 

Det er vigtigt at prioritere og arbejde strategisk med fundraising, da eksterne finansieringsmidler 

ikke kommer uden en egenfinansiering i tid, ressourcer og økonomi. Det er vigtigt at forstå, at 

fundraisingskroner som sådan ikke er gratis støttemidler, men at de i stedet kræver mange timers 

forarbejde og planlægning, opfølgning og regnskabsaflæggelse. Desuden følger der med 

støttekronerne ofte krav om offentlig medfinansiering. Det er derfor vigtigt at søge eksterne midler 

hjem netop dér, hvor det giver mest mening, og hvor der er størst muligt udbytte af de indhentede 

midler. 

 

 

7 mål og 24 initiativer til at få flere finansieringskroner til Mors… 
Denne strategi lægger op til 7 overordnede mål og en lang række forskellige mindre initiativer, som 

skal lede til en betragtelig forøgelse af de eksterne finansieringsmidler til projekter i Morsø 

Kommune. Med denne strategi vil der blive givet en retning for hvilke indsatsområder, der har 

strategisk fokus, således at kræfterne lægges netop dér, hvor de kan gavne mest. Fundraising skal 

bruges til at finansiere og muliggøre planer og visioner for Mors’ udvikling og fremtid og hjælpe 

driften, dér hvor det er muligt. 
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For at nå den overordnede vision om langsigtede, bæredygtige projekter, der styrker levevilkår, 

udvikling og vækst på Mors skal følgende 7 mål opfyldes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De syv mål bliver beskrevet nærmere på de følgende sider. Der vil foregå en årlig opfølgning på de 

fastsatte mål og initiativer i fundraising strategien, således at indsatsen løbende kan justeres og 

forbedres afhængigt af organisationens behov. 

 

Fundraising skal hjælpe til at igangsætte langsigtede og 

bæredygtige udviklingsprojekter, der styrker levevilkår, 

udvikling og vækst på Mors 

 

 

 Mål 1: Større økonomisk gevinst ved fundraising  

 

 Mål 2: Kompetenceudvikling i fundraising blandt 

kommunale medarbejdere og foreninger på Mors 

 

 Mål 3: Bedre koordination og samspil mellem 

udviklingsprojekter på og omkring Mors 

 

 Mål 4: Dokumentation og systematik i arbejdet med 

fundraising 

 

 Mål 5: Øge andelen af reklamefinansiering og 

sponsorater i Morsø Kommune 

 

 Mål 6: Afdække mulighederne og værdiskabelsen 

ved, at Morsø Kommune deltager i internationale 

projekter 

 

 Mål 7: Klare servicemål for Morsø Kommunes 

fundraiser 
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Kapitel 1 – Principper for fundraising i Morsø Kommune 

 

Grundlæggende principper for fundraising 

Det følgende kapitel beskriver de grundlæggende principper, som vi arbejder ud fra, når det handler 

om fundraising i Morsø Kommune. Det indledende afsnit fortæller om, hvordan Morsø Kommune 

kommer i front på fundraisingsområdet ved at blive professionaliseret, målrettet og reflekteret over 

sin egen indsats. En vellykket fundraising handler om at koncentrere sin indsats omkring de emner 

og prioriteringer, der er vigtige for såvel Morsø Kommune som for de offentlige puljer og private 

fonde, hvor de økonomiske tilskudsmidler befinder sig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MORSØ KOMMUNE I FRONT  

Der skal tænkes i fremtidens mål og der skal kunne handles hurtigt på en idé, således at det er 
Morsø Kommune – og ikke andre kommuner - som realiserer den gode idé.  

 

 INNOVATION ER NØGLEORDET 
Der skal tænkes innovation ind i de enkelte projekter fx nye målgrupper, nye aktiviteter, nye 
metoder, som ikke er anvendt før i den konkrete projektsammenhæng. 

 
 FREMTIDSSIKREDE PROJEKTER  

Der skal foretages en prioritering af projekter, som er fremtidssikret – også efter projektperiodens 
udløb. Det er vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt projektidéen holder om fx 2 år? Om 
5 år? Om 10 år? 

 
 NYE PARTNERSKABER 

Der skal tænkes i partnerskaber – gerne store partnerskaber på tværs af offentlige institutioner, 
private virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner og foreningsliv. Husk at eksterne 
samarbejdspartnere også giver mulighed for medfinansiering til projektet! 
 

 INFORMATIONS- OG VIDENDELING OM EKSTERNE PROJEKTER 
Det er vigtigt at holde øje med, hvad andre kommuner og evt. regioner har i gang af projekter. Hvis 
de har samme idé på tegnebrættet kan Morsø Kommune evt. samarbejde med dem i stedet for at 
konkurrere om de samme projektmidler. 
 

 KOBLE PLANLAGTE INVESTERINGER MED FUNDRAISING 
De investeringer Morsø Kommune alligevel skal foretage i forskellige udviklings- og 
anlægsprojekter kan med fordel kobles med eksterne midler. På den måde holdes kommunens 
eget udgiftsniveau lavt, mens der samtidigt er mulighed for at få en høj standard for udviklingen af 
Mors. 
 

 PROJEKTEVALUERING ER AFGØRENDE FOR VIDEREFØRELSE AF NY VIDEN 
Evaluering af projekter skal være med til at dokumentere behovet for et nyt projekt eller 
videreførelse af et eksisterende, fx som det er sket med Velkomstcenteret i Morsø Kommune, der 
har været videreført to gange. Samtidigt er det vigtigt, at der laves grundige opfølgninger på de 
effekter forskellige projekter har haft for organisationen Morsø Kommune og ikke mindst for Mors. 

 

 OPBYGGE NETVÆRK TIL FONDE OG PULJER 
Der skal gøres en aktiv indsats for at opbygge netværk og gode relationer med de større puljer og 
private fonde som fx Real Dania, A.P. Møllers Fond m.fl. 
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Organisering og praksis i arbejdet med fundraising 

Succesfuld fundraising opstår, når de investerede arbejdsmæssige ressourcer og økonomiske midler 

i et konkret projekt kommer mangefold igen. For at opnå en succesfuld fundraising er det 

afgørende, at vi i Morsø Kommune har klare og overskuelige arbejdsgange for, hvordan vi 

fundraiser. I oversigtsarket på næste side er fundraisingsprocessen for kommunale projekter 

skitseret fra start til slut. 
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BESLUTNING OG ORIENTERING VED TILSAGN 
 

Topledelsen/Direktionen og Økonomiudvalget modtager som 

en del af ledelsesinformationen en opdateret oversigt over 

ansøgninger med tilsagn (kvartalsvis).  

HJÆLP FRA ØKONOMI OG PERSONALE 
 

 Hjælp til opsætning af realistisk budget, herunder 

forskellige muligheder for kommunal medfinansiering 

 Hjælp til afklaring af fx momsregler o.lign. 

 Hjælp til at finde mulige finansieringskilder til 

videreførelse og forankring af projektet efter 

projektperioden.  

 

HJÆLP FRA FUNDRAISEREN 
 

 Hjælp til idéudvikling 

 Hjælp til at finde nye og relevante samarbejdspartnere 

 Udvikling af forandringsteori med resultat- og 

effektmål for projektet på kort og lang sigt 

 Hjælp til at skrive projektbeskrivelse og ansøgning 

 Hjælp til at lave en finansieringsplan med overblik over 

relevante puljer og fonde, der kan støtte projektet. 
 

 

 

 

 

 

FUNDRAISING FRA START TIL SLUT I MORSØ KOMMUNE (kommunale projekter) 

ANSVAR PROJEKTLEDER VED TILSAGN 
 

 Orienterer Økonomi og Personale og fundraiser om tilsagnet.  

 Opretter sag i KMD således at al relevant information om 

projektet journaliseres.  

 Foretager al kontakt med tilsagnsgiver, herunder 

fremsendelse af påkrævet dokumentation og oplysninger.  

 Ansvarlig for projektadministration, herunder indsamler 

dokumentation for brugte medarbejdertimer i projektet m.m. 

 Holder kontakten til Økonomi og Personale og sørger for, at 

relevant materiale fremsendes til afdelingens kontaktperson. 

 Er kontaktperson under regnskabsudarbejdelse. 

 Udarbejder evaluerings-, status- og slutrapporter til 

tilsagnsgiver. 

 

HVIS DER IKKE GIVES TILSAGN 
 

 Hvis der ikke gives tilsagn hjælper fundraiseren med at 

lave en ny finansieringsplan og revidere ansøgning og 

projektbeskrivelse 

 

ANSVAR SERVICECHEF VED TILSAGN 
 

 Sørger for fremlæggelse til politisk niveau, når det er nødvendigt: 

 Ved projekter med 100 % ekstern finansiering: Hvis budgettet er under 500.000 kr., og projektet vurderes at have politisk 

interesse skal projektbeskrivelse og tilsagnsbreve fremsendes til orientering for fagudvalget. Hvis projektets budget brutto er over 

500.000 kr. skal servicechefen fremsende sagen til godkendelse i fagudvalget. 

 Ved projekter med delvis ekstern finansiering: For projekter med en andel af egenfinansiering skal det relevante fagudvalg 

godkende projektet. Hvis projekterne er brutto under 100.000 kr. kan servicechefen godkende ansøgningen, og efter modtagelse af 

tilsagn blot orientere fagudvalget om projektets etablering. For tværgående projekter mellem flere fagudvalg skal projektet 

godkendes i samtlige relevante fagudvalg og afsluttes i Økonomiudvalget. For at effektivisere arbejdsgangene, kan servicecheferne 

godkende ansøgningen om tilskud og først efter modtagelse af tilsagnsbrev, sende sagen til politisk godkendelse. 

 

 Sørger for at etablere kontakten til Økonomi og Personale omkring projektøkonomien.  

 

OVERVEJELSER INDEN DER FUNDRAISES 
Fundraiser beder den projektansvarlige overveje følgende ift. sin projektidé: 

 

 Hænger projektidéen sammen med Morsø Kommunes politiske målsætninger på området? 

 Er projektidéen ny eller er der tale om nye målgrupper, aktiviteter eller metoder, som ikke er anvendt i denne form tidligere? 

 Er der tale om et nyt partnerskab mellem Morsø Kommune og en anden eller tredje part (gerne fra den private sektor, 

forskningsverdenen eller fra foreningslivet)? 

 Er projektet fremtidssikret - dvs. er projektidéen bæredygtig om 2 år? 5 år? 10 år?  

 Foreligger der allerede en egenfinansiering fra kommunens side eller fra anden aktør? 

 Er der lavet en plan, herunder en finansieringsplan, for overgangen til almindelig drift efter projektperiodens ophør? 

 

ANSVAR ØKONOMI OG PERSONALE VED 

TILSAGN 
 

 Økonomi og Personale hjælper med de praktiske 

ting i fbm. udbetaling af midler, fx oprettelse af 

nye konti. 

 Svarer på spørgsmål vedr. regnskab og økonomi 

undervejs i projektet – yder support. 

 Hjælper med regnskabsaflæggelse. Efterfølgende 

inddrages BDO eller anden revisor som ekstern 

revision 

 
 

DRØFTELSE OG PRIORITERING AF PROJEKTIDÉER I DIREKTIONEN 
Efter projektidéen er præsenteret for fundraiseren sendes den videre til drøftelse i Direktionen (ca. 1-2 gange om måneden). Direktionen 

træffer endelig beslutning om, hvilke projekter der skal fundraises til, og afklarer den videre politiske behandling. Direktionen vurderer 

bl.a. idéerne ud fra formål, sammenhæng med kommunale strategier og politiske målsætninger, projektets finansiering og overgangen til 

eventuel drift. Såfremt der er opbakning fra Direktionen kan den projektansvarlige få videre hjælp fra følgende enheder: 
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Kapitel 2 - Mål og indsatsområder 

 

Mål 1: Større økonomisk gevinst ved fundraising  

 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 Flere større projekter, der hænger sammen med de langsigtede visioner og politiske 

målsætninger for Mors’ udvikling. 

 Flere projekter der kobles sammen med allerede planlagte investeringer i Morsø Kommune. 

 At der årligt hentes ca. 20-25 mio. kr. i ekstern finansiering fra offentlige puljer og private 

fonde. Heraf forventes ca. 15 mio. kr. til Morsø Kommunes egne udviklingsprojekter og ca. 

10 mio. kr. til foreningslivets projekter. 

 

Initiativer:     

     

1.1. Udarbejdelse af flere (og bedre) ansøgninger 
Initiativ  Succeskriterier Tovholder Tids 

termin 

Udarbejdelse af flere 

ansøgninger fra Morsø 

Kommune 

25 % stigning i antallet af afsendte 

ansøgninger fra Morsø Kommune fra 

2012 til 2013. 

Fundraiser i 

samspil med 

medarbejdere på 

de konkrete 

projekter. 

December 2013 

Udarbejdelse af flere 

ansøgninger fra 

foreninger på Mors 

25 % stigning i antallet af afsendte 

ansøgninger fra foreninger på Mors fra 

2012 til 2013 (dog kun ansøgninger 

som fundraiser er bekendt med eller 

inde over). 

Primært 

foreningerne på 

Mors, 

sekundært 

fundraiseren i 

Morsø 

Kommune  

December 2013 

 

 

1.2. Kobling af fundraising til prioriterede indsatser i Morsø Kommune 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Screening af puljer, 

som har relevans for 

Morsø Kommunes 

udviklingsprioriteter 

Der laves et årshjul, som viser de 

relevante puljer, temaer og 

ansøgningsfrister. Der sendes 

orienterede mails ud til relevante 

modtagere med aktuelle 

ansøgningsfrister. 

Fundraiser Ultimo 2012 

Prioritering af 

fundraising til 

projekter, som er en 

del af 

Udviklingsplanen 2015 

Der fundraises til alle businesscases i 

Niras rapporten 

Fundraiser i 

samspil med 

medarbejdere i 

Morsø 

Kommune og 

eksterne 

partnere 

 2013-2014 

Der foretages en årlig 

fundraising screening 

af Morsø Kommunes 

planlagte investeringer  

Øge Morsø Kommunes investeringer 

med flere eksterne midler til nye 

kommunale projekter som fx 

anlægsopgaver, område- og 

byfornyelser, nye lovpligtige sociale 

Fundraiser i 

samarbejde med 

Servicechefer. 

 

Screening foretages hvert år i  

september og 

forelægges kommunal- 

bestyrelsen  

umiddelbart 
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tilbud og undervisningsopgaver og 

meget andet. 

efter den  

årlige 

budget  

konference i 

september 

 

1.3. Bæredygtige overgange af kommunale udviklingsprojekter til drift 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Fokus på efterfølgende drift 

og videreførelse af 

udviklingsprojekternes 

udbytte. 

 

Der skal foretages en 

evaluering af afsluttede 

projekter i Morsø 

Kommune. Evalueringen 

skal bl.a. se på i hvilket 

omfang der har foregået en 

bæredygtig overgang af 

kommunale projekter til 

drift.  

Succeskriteriet er at 

evalueringen giver et brugbart 

grundlag for at optimere 

værditilførselen i 

projektindsatsen i Morsø 

Kommune. 

Projektejere, 

Økonomi og 

Personale, ledelsen 

2014 
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Mål 2: Kompetenceudvikling i fundraising internt og eksternt 

 

 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 At medarbejdere i Morsø Kommune, der arbejder med fundraising, har de rette betingelser 

og kvalifikationer til at fundraise.  

 At flere foreningerne på Mors selv tager initiativ til og fundraiser til forskellige projekter. 

 At foreningerne bliver mere selvdrevne og professionaliserede ift. fundraising  

 

 

Initiativer:                      

 

2.1.  Opkvalificering af medarbejdere i Morsø Kommune 
Initiativ Succeskriterier Tovholder  Tidstermin 

Afholdelse af kurser i 

fundraising fx i 

forandringsteori, 

effektmåling, 

evalueringsmetoder, 

idéudviklingsmetoder, EU 

projekter m.m. (der skal 

først laves en 

behovsanalyse) 

Alle medarbejdere, som arbejder 

med fundraising, opkvalificeres i 

deres arbejde 

Fundraiser 

Ekstern konsulent 

2013 

 

Introdag til 

arbejdsgangsprocedurer for 

projekter med ekstern 

finansiering 

En ensartet, effektiv og problemfri 

administration af projekter med 

ekstern finansiering 

Fundraiser og 

Økonomi og 

Personale 

Efterår 2012 

Kursus i 

regnskabsaflæggelse og 

generel økonomistyring af 

projekter med EU midler 

(fx LAG, Fiskeri LAG, 

Naturerhvervsstyrelsen, 

Vækstforum m.fl.)  

Projektledere i kommunale 

projekter med EU tilskud 

opkvalificeres i 

projektadministration og 

regnskabsaflæggelse 

Fundraiser 

Økonomi og 

Personale 

 

Ekstern bistand: 

Laurids Mortensen 

og Lars Hedegaard 

(LAG og Fiskeri 

LAG) 

Evt. Bygge og 

Erhvervsstyrelsen  

Natur- og 

Erhvervsstyrelsen  

2013 eller efter behov 

Superbrugere/ressource-

personer sendes på kursus i 

regnskabsaflæggelse af 

større EU projekter 

(Regionalfonden og 

Socialfonden) 

Projektledere i kommunale med 

EU tilskud fra Regional- og 

Socialfonden opkvalificeres i 

projektadministration og 

regnskabsaflæggelse. 

Økonomi og 

Personale 

Price Waterhouse 

Coopers 

Efter behov 
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2.2.  Opkvalificering af foreninger på Mors 
Initiativ Succeskriterier Tovholder  Tidstermin 

Kurser i fundraising og 

projektledelse 

Flere foreninger bliver 

”professionelle” og målrettede 

fundraisere. 

Fundraiser 5/9-2012 for Kultur, sport 

og fritidsområdet 

 

17/9-2012 for 

Beboerforeningerne 

 

Derefter løbende 

Kursus i 

regnskabsaflæggelse og 

generel økonomistyring af 

projekter med EU midler 

(fx LAG, Fiskeri LAG, 

Naturerhvervsstyrelsen, 

Vækstforum m.fl.)  

Projektledere i foreningsbårne 

projekter med EU tilskud 

opkvalificeres i 

projektadministration og 

regnskabsaflæggelse 

Fundraiser 

Økonomi og 

Personale 

 

Ekstern bistand: 

Laurids Mortensen 

og Lars Hedegaard 

(LAG og Fiskeri 

LAG) 

Evt. Bygge og 

Erhvervsstyrelsen  

Natur- og 

Erhvervsstyrelsen  

2013 eller efter behov 

 

 

 

2.3. Webbaseret information 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Udvikling af webside på 

Morsportalen med relevant 

info og rådgivning om 

fundraising 

Hjemmesiden afføder færre 

henvendelser til fundraiseren idet 

foreningerne får hjælp til 

selvhjælp. 

Fundraiser, Strategi 

og Kommunikation 

August 2012 

Abonnement på 

Puljeguiden, Up Front Net 

eller anden søgedatabase 

over puljer og fonde 

Foreninger og medarbejdere i 

Morsø Kommune får nemmere 

overblik og forskellige 

støttemuligheder 

Fundraiser og ekstern 

leverandør af 

søgedatabase  

Efterår 2012 
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Mål 3: Bedre koordination og samspil mellem udviklingsprojekter på og 
omkring Mors 
 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 At koble relevante projekter og projektmagere på Mors, så der opnås større synergi i form af 

bedre og større projekter, hvori de relevante samarbejdspartnere indgår. 

 At relevant viden deles blandt relevante projektmagere på Mors, fx læring fra andre 

projekter, samarbejdsmuligheder, inspiration til fundraising m.m. 

 

Initiativer:                      

 

3.1. Videndeling rettet mod medarbejdere i Morsø Kommune 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Projektoversigt over interne 

og eksterne 

udviklingsprojekter på Mors 

Opnå overblik over hvilke projekter 

der er i gang på Mors 

Fundraiser 

Udviklingsafdelin

gen 

Ultimo 2012 

Idébank over projektidéer 

der lægges på intranettet 

Mulighed for at samle projektidéer og 

inspirere forskellige aktører på Mors  

Fundraiser 

Udviklingsafdelin

gen 

2013 

ERFA gruppe for 

medarbejdere i Morsø 

Kommune (der laves 

behovsanalyse forinden for 

at se om der er et behov) 

Medarbejdere kan dele relevant viden 

om fundraising med hinanden  

Fundraiser Efter behov 

 

 

3.2. Videndeling rettet mod foreninger 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Nyhedsbreve rettet mod 

foreningerne på Mors 

(ansøgningsfrister, nyheder 

om fundraising, nye 

projekter på Mors, månedens 

fundraiser, gode råd) 

Få flere foreninger motiveret til at 

fundraise til deres projekter 

Fundraiser 2013 

Projektoversigt over 

foreningernes projekter på 

Mors. Lægges på 

kommunens hjemmeside og 

Morsportalen. 

Opnå overblik over hvilke projekter 

der er i gang på Mors 

Fundraiser 

Udviklingsafdelin

gen 

2013 
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Mål 4: Dokumentation og systematik i arbejdet med fundraising 
 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 At vide hvor godt fundraising virker i Morsø Kommune 

 At kunne lave løbende opfølgning og justering af vores mål for fundraising 

 Vurdering af om der er behov for at andre tiltag skal igangsættes 

 

 

Initiativ:                      

 

4.1. Overblik over projekter og samlet størrelse af tilsagn 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Samlet oversigt over 

projekter, hvor der er søgt 

og modtaget ekstern 

finansiering, til topledelsen 

og politiske udvalg 

Der kan løbende afgives status 

på, hvor succesfuld vores 

fundraising har været 

Fundraiser 

Økonomi og 

Personale 

Kvartalsvis 
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Mål 5: Øge andelen af reklamefinansiering og sponsorater i Morsø 
Kommune 
 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 Udnytte alternative finansieringsmuligheder udover offentlige puljer og private fonde 

 Skabe flere projekter med lokal forankring og opbakning fra det lokale erhvervsliv 

 Opnå nye samarbejdspartnere i erhvervslivet på og udenfor Mors 

 

 

Initiativ:                      

 

5.1. Reklamer og sponsorater 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Afklaring omkring brug af 

sponsorater og reklamer til 

kommunale projekter 

At det afklares hvordan sponsorater 

og reklamefinansiering må indgå i 

Morsø Kommunes forskellige 

projekter og indsatser. 

Tanja 

Christiansen 

Direktionsmøde i 

september 2012 
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Mål 6: Afdække Morsø Kommunes parathed til deltagelse i 
internationale projekter 

 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 Større fokus på mulighederne for Morsø Kommune ved at deltage i internationale 

projekter, herunder i nordisk og europæisk regi 

 

 

Initiativ:                      

 

 

6.1. International strategi 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Afdækning af muligheder for 

den reelle værdiskabelse i 

Morsø Kommune ved 

involvering i internationale 

projekter, herunder EU og 

nordiske partnerskaber 

At der opnås beslutningsgrundlag for 

om hvorvidt Morsø Kommune bør 

indgå i større partnerskaber og 

projekter på europæisk og/eller 

nordisk plan. 

Fundraiser 2013-2014 
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Mål 7: Klare servicemål for Morsø Kommunes fundraiser 

 

Hvilken forandring ønsker vi: 

 En klar prioritering af fundraiserens ressourcer således at disse bruges, hvor det er mest 

hensigtsmæssigt. 

 

Initiativer: 

 

7.1. Rådgivning til kommunale projekter 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Personlig rådgivning til det enkelte 

projekt: 

 

1. Hjælp til udvikling af projektidé (1-4 

møder) 

 

2. Hjælp til udarbejdelse af 

finansieringsplan (2-4 timer) 

 

3. Hjælp til at skrive ansøgning, opsætning 

af budget (timetal er afhængigt af 

projektets størrelse og ledelsesmæssig 

prioritering) 

Fundraiser bistår de 

forskellige afdelinger og 

serviceområder i Morsø 

Kommune med diverse 

ansøgninger således at 

der skrives og afsendes 

flere og bedre 

ansøgninger. 

Fundraiser 

Projektleder 

Løbende 

  

7.2. Rådgivning til projekter i foreningsregi 
Initiativ Succeskriterier Tovholder Tidstermin 

Personlig rådgivning til det enkelte 

projekt: 

 

1. Hjælp til udvikling af projektidé (1-2 

møder). 

 

2. Hjælp til udarbejdelse af 

finansieringsplan (max. 2 timer). Som 

udgangspunkt skal foreningerne selv 

bruge den nyoprettede hjemmeside eller 

anden database på internettet. 

 

3. Giver gode råd og vejledning til, 

hvordan man skriver en god ansøgning (1-

2 timer). Foreningerne skal som 

udgangspunkt selv skrive deres 

ansøgninger. 

 

4. Gennemlæser og kommenterer på 

skrevne ansøgninger (1-2 timer). 

 

5. Hjælp til opsætning af budget (1 time). 
 

Foreningerne får den 

hjælp de efterspørger og 

opnår læring til at kunne 

varetage deres næste 

ansøgning på egen hånd 

(foreningerne bliver 

mere selvhjulpne). 

Fundraiser 

Projektleder 

Løbende 
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Bilag 
 

Bilag 1: Guide til projekter med tilskud fra eksterne puljer og fonde 

 


