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Projektidé

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?

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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Projekttitel *

0/100

Beskriv projektet kort *

0/350

Formål og baggrund *

0/500

Målsætninger *

0/500

Målgruppe *

0/500

Aktiviteter *

0/500

Forankring *

0/250

Om projektet
 

Beskriv projektets overordnede formål og konkrete aktiviteter med få ord. Projektets ’elevatortale’, så
man hurtigt forstår, hvad projektet går ud på.

Projektbeskrivelse
 

Beskriv hvilke forandringer projektet vil skabe og hvordan det er til gavn for samfundet

Beskriv projektets målsætninger (fx antal arrangementer, workshops, ønsket antal deltagere og
involverede mv.). Målsætningerne skal være konkrete og målbare og de skal kunne opgøres ved
projektets afslutning

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

Beskriv projektets indhold/aktiviteter og hvordan de er relevante i forhold til problemet/behovet og
målgruppen

Beskriv hvordan I sikrer, at projektets resultater, aktiviteter og viden lever videre og evt. skaleres efter
projektets afslutning

1 Ansøgerinformation  2 Ansøgning

https://ansogning.tuborgfondet.dk/


Hvordan er projektet organiseret *

0/250

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

Projekt start *

Projekt slut *

Ansøgt beløb *

Projektets samlede budget *

Anden �inansiering

0/250

Upload budget (PDF) *

Organisering
 

Organisatorisk forankring, rollefordeling, frivillighed, hvem og hvor mange unge deltager aktivt i
projektet.

Lokalitet og varighed
 

Økonomi
 

Fx egen�inansiering, med�inansiering eller midler fra andre fonde.

Der er ingen poster at vise.

Vælg en placering 





Upload budget

Filnavn Type Dato for oprettelse  

Gem og forrige Indsend ansøgning

DD-MM-YYYY

DD-MM-YYYY
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