
Ansøgningsproces

o Tag kontakt til fonden/puljen – fortæl kort om projektidéen og sprøg ind til kravene.
o Skærp projektbeskrivelsen (fx ift. hvor findes det innovative, piloten?)
o Indeholder projektet nye partnerskaber? (OPI, uddannelsesinstitutioner, andre kommuner mv.)
o Projektudløb; hvad nu?

Hjælp fra fundraiser

o Hjælp til idéudvikling
o Hjælp til at finde nye og relevante 

samarbejdspartnere
o Hjælp til konkretisering af resultat- og 

effektmål på kort og lang sigt
o Hjælp til risikoanalyse
o Hjælp til at skrive projektbeskrivelse og 

ansøgning
o Udarbejdelse af årshjul med relevante fonde
o Afklaring af krav til projektet samt 

afrapportering

Hjælp fra økonomi 

o Hjælp til opsætning af realistisk budget, 
herunder forskellige muligheder for 
kommunal medfinansiering.

o Hjælp til afklaring af fx momsregler o.lign.
o Hjælp til at finde mulige finansieringskilder til 

videreførelse og forankring af projektet efter 
projektperioden.

Drøftelse og prioritering af projektidéer i direktionen?? 

o Er det nødvendigt at direktionen får projekterne, der fundraises til, til drøftelse? Eller skal det 
eventuelt være op til beløbsstørrelsen, der fundraises til? Her kunne rpoejkterne bl.a. vurderes ud fra 
følgende parametre: Projektets sammenhæng med kommunale strategier og politiske målsætninger, 
projektets finansiering og overgang til eventuelt drift. 

FUNDRAISING I ODDER KOMMUNE (kommunale projekter)

Projekt opstart: Overvejelser inden der fundraises

Der skal overvejes følgende ift. projektidéen:

o Hænger projektidéen sammen med Odder Kommunes politiske målsætninger på området? Hertil kan 
der eventuelt arbejdes med et spørgeskema/surrvey.

o Projetkidéerne vurderes bl.a. ud fra formål, sammenhæng med kommunale strategier og politiske 
målsætninger?

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

o Er der tale om et nyt partnerskab mellem Odder Kommune og en anden eller  tredje part (gerne fra 
den private sektor, forskningsverdenen eller foreningslivet?)

o Er projektet fremtidssikret – dvs. er projektidéen bæredygtigt om 2 år? 5år? 10år?
o Foreligger der allerede en egenfinansiering fra kommunens side eller fra anden aktør?
o Er der lavet en plan, herunder finansieringsplan, for overgangen til almindelig drift efter 

projektperiodens ophør?
o Er der brug for andre typer af ressourcer til realiseringen af projektet end blot økonomiske?
o Identificere nøglepersoner (både internt og eksternt) herunder samarbejdspartnere, brugere/aftager 

mv. Hvorledes kan de bidrage og involveres i processen?



Ved tilsagn

o Direktionen /ledelsen orienteres
o Evaluering af ansøgningsforløb  mhp. at 

styrke den fremadrettet indsats.
o Månedlige (oftere?) status møder mellem 

projektleder og fundraiser.
o Projektet realiseres.

Ved afslag

o Direktionen / ledelsen orienteres.
o Fundraiser hjælper med at lave en ny 

finansieringsplan og revidere ansøgning og 
projektbeskrivelse.

o Evaluering af ansøgningsforløb samt feed 
back fra fonden mhp. At styrke den 
fremadrettet indsats

Økonomi

o Økonomi hjælper med de praktiske ting i 
fbm. Udbetaling af midler, fx oprettelse af 
konti.

o Svarer på spørgsmål vedr. regnskab og 
økonomi undervejs i projektet.

o Hjælper med regnskabsaflæggelse. Husk også 
ekstern revision.

Projektleder

o Foretager al kontakt med tilsagnsgiver, 
herunder påkrævet dokumentation og 
oplysninger (fundraiser kan bistå med hjælp 
hertil). 

o Ansvarlig for projektadministration herunder 
indsamle dokumentation for brugte 
medarbejdertimer i projektet m.m.

o Sørger for relevant materiale sendes til 
økonomi og er kontaktperson under 
regnskabsaflægelse.

o Ansvarlig for statusrapporter

Projektafslutning

o Ved projektafslutning udarbejdes evaluerings- og slutrapporter til tilsagnsgiver. Bemærk, 
forskellige tilsagnsgivere forskellige krav.

o Intern evalueringsrapport ift. fundraisingforløbet – sikre fremadrettet vidensdeling. 
Projektevalueringen er afgørende for videreførelse af ny viden. Der kan udarbejdes standard 
evaluering.

o Hvis overgang til drift: Hvad nu?
o NB: overveje hvorvidt der skal laves effektmålinger efter x. antal år. 
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