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Drømmepuljen

Organisation *

Adresse *

Postnummer *

0/4

By *

Organisationens telefonnummer *

Angiv et telefonnummer

0/8

Organisationens e-mail *

CVR-nummer *

0/8

Organisationstype *

Formål og organisering *

0/500

Har I tidligere søgt Tuborgfondet?

Hvis ja; hvornår og opnåede I en bevilling?

Hjemmeside

Facebook

Twitter

Instagram

Beskriv hvordan jeres organisation/forening er organiseret og hvad jeres primære formål er.

Nej Ja

Organisationens hjemmeside (URL)

Organisationens facebook (URL)

Organisationens twitter (URL)

Organisationens instagram (URL)

2 Ansøgning

Gem og næste

1 Ansøgerinformation

https://ansogning.tuborgfondet.dk/
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Titel *

Kort projektbeskrivelse *

0/500

Formål med projektet *

0/500

Aktiviteter *

0/500

Hvem udfører projektet? *

0/500

Hvem får glæde af projektet? *

0/500

Ungeengagement *

0/500

Om projektet

Beskriv projektets overordnede formål med få ord.

Beskriv projektets centrale formål og hvilke forandringer det vil skabe.

Beskriv, kort og konkret, projektets indhold/aktiviteter.

Beskriv hvordan I organiserer projektet fx hvem og hvilke grupper der er involveret, hvor tit I mødes, hvilke roller I har og hvem I evt.
samarbejder med.

Målgrupper og Demografi

Beskriv hvilke unge (alder, køn, geogra�i mv.) og hvor mange unge der får glæde af projektet.

Beskriv hvem der har taget initiativ til projektet, hvor mange unge der er med til at arrangere projektet, deres gennemsnitsalder og hvilket
ansvar de/I har i projektet.

Hvor skal bevillingen bruges

1 Ansøgerinformation  2 Ansøgning

https://ansogning.tuborgfondet.dk/


Hvor �inder projektet sted? (Vælg gerne �lere fra listen)

Startdato *

Slutdato *

Ansøgt beløb *

Projektets samlede budget *

Søger I støtte hos andre?

Upload budget (PDF) *

Projektperiode

På hvilken dato forventer I, projektet begynder.

På hvilken dato forventer I, projektet slutter.

Økonomi

Hvilket beløb søger I om?

Det indtastede beløb skal svare til det der også fremgår af det vedhæftede budget.

Nej Ja

Der er ingen poster at vise.

Projektbeskrivelse (PDF)

Her kan du uploade din egen projektbeskrivelse, men det er ikke obligatorisk.

Der er ingen poster at vise.

Vælg en placering 





Upload budget

Filnavn Type Dato for oprettelse  

Upload projektbeskrivelse

Emne Type Dato for oprettelse  

Forrige Indsend ansøgning

DD-MM-YYYY

DD-MM-YYYY
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