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Levende landsbyer  

- hjælp-til-selvhjælp 

 

“Fingeren ud”  

Her gennemgår vi processen for projektudvikling fra idé til indvielse. Især taler vi om fundraising og den gode 

ansøgning. Temaet henvender sig til de bestyrelsesmedlemmer i et landsbylaug (og personer, der sidder i en 

arbejdsgruppe uden for bestyrelsen), der netop sidder med et større projekt eller har ét i støbeskeen. 

Underviser: Stine Skaarenborg, Primus Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er planlagt i et samarbejde mellem Landsbyforums bestyrelse og Sekretariat for landdistrikter, og er 

finansieret igennem fundraisor-klippekort-ordningen.  

 

* Hvad er klippekort-ordningen? 

Denne ordning er et tilbud fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, der tilbydes landsbyprojekter i 

Sønderborg. Ordningen blev oprettet, da der har vist sig et behov for professionel fundraising bistand i 

forbindelse med landsbylaugenes og kommunens voksende ambitionsniveau for partnerskabsprojekter, der går 

på tværs af flere forvaltninger og landdistrikter. Det stiller krav om forskellige kompetencer, og få timers 

målrettet sparring på projektet omkring fundraising kan have en stor positiv effekt på den eksterne finansiering.  

Derfor skal du/I være med: 

o I får viden og værktøjer til udvikling  

af jeres projekter 

o I får indsigt i fondene og hvad der rører sig 

som jeres projekter med fordel kan tale ind i 

o I får input til hvordan I skriver en målrettet og  

konkurrencedygtig ansøgning 

o I får ”opskriften” til at udvikle et godt og fonds- 

relevant projekt 

Program 

Kl. 19.30:   

o Kort præsentation af deltagerne 

o Introduktion til fondsverdenen 

o Den vigtige projektudvikling - og et par cases 

o Trends og tendenser hos fondene 

o Hvad er et støtteværdigt projekt? 

o Det gode ansøgningsmateriale - projektbeskrivelse  

og bilag 

Kl. 20.30  

o Spørgsmål og svar: 

o Få svar på spørgsmål om fundraising til dit eget projekt 

Kl. 21.00  

o Lokale projekter: 

o 1-2 lokale projekter får live sparring som alle kan lære af 

 

Tilmelding: 

o Inden den 16/11 2020 til cskb@sonderborg.dk 

o Du modtager herefter en fundraisor-håndbog,  

som en del af forberedelsen til kurset 

o Vi sender et link til TEAMS, som du/I kan åbne og  

deltage i det digitale fundraisor-kursus på dagen 

mailto:cskb@sonderborg.dk

