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Program Fundraising 
Underviser: Lotte Jensen 
 

1. dag 
 
9.00 Velkomst og præsentation af deltagerne. Mundtlig forventningsafklaring 

 
Målet med dette delemne er: 

 eksplicit at formulere kursets formål og relevans for deltagerne 

 at afklare deltageres og undervisers forventninger til indhold og metode, herunder særlige 
fokusområder og problemstillinger 

 at opnå enighed om evt. afvigelser fra kursusbeskrivelsen 
 

Metode: dialog og opsamling 
 
9.30  ”Det gode projekt” 
 

Efter dette delemne har deltagerne opnået / Målet med dette delemne er at give deltagerne: 

 forståelse for hvilke typer projekter donorerne efterspørger 
 

Der vil være fokus på: 

 idéudvikling 

 unique Selling Point 

 partnerskaber 

 trends og udviklingstendenser i relation til fondene 

 buzz-words 
 

Metode: foredrag og løbende dialog med kursisterne 
 
12.00 Frokost 
 
13.00 Gennemgang af udvalgte danske og nordiske støtteordninger samt private fonde 

 
Introduktion til databaser over støttemuligheder hvor vi prøver at identificere relevant uddybende 
information om støtteordningerne. 

 
15.00 Konkret idéudvikling i forhold til nogle af deltagernes projekter 

 
Efter dette delemne har deltagerne opnået / Målet med dette delemne er at give deltagerne: 

 større fortrolighed og overblik over idéudviklingsteknikkers betydning for udviklingen af et 
innovativt projektkoncept 

 
Der vil være fokus på: 

 idéudvikling 
 
Metode: Plenum + gruppearbejde 
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16.00  Afrunding af dagen 
 

Målet med dette delemne er at: 

 opsummere dagens primære fokusområder 

 sikre kommunikationen – er budskabet nået ud? 

 aftale indhold for næste dag 
 
2. dag 
 
09.00 Introduktion til EU’s støttestrukturer og aktuelle programmer 2014-20 samt budget 2014-20. 

Projektplanlægning med udgangspunkt i Logical Framework Approach (LFA) 
 

Målet med dette delemne er at give deltagerne: 

 overblik over EU’s støttemuligheder 

 overblik over værktøjer til målrettet projektplanlægning 

 Der vil være fokus på: 

 EU’s støttemuligheder 
 
Projektplanlægningens betydning for at opnå succes ved fundraising 
 
Metode: foredrag 

 
12.00 Frokost 
 
13.00 Opstilling af budget og finansieringsplaner 

 gennemgang af tilskudsberettigede udgifter samt opstilling af finansieringsplaner 

 konkret gennemgang af eksempler på budget og finansieringsplaner 
 
Metode: foredrag krydret med konkrete eksempler 

 
14.30 Ansøgningsteknik: Ansøgningsstrategi og checkliste for den gode ansøgning 

 
Efter dette delemne vil deltagerne: 

 opnå større fortrolighed med udfyldelse af ansøgningsskemaer og formulering af fritekst 
ansøgninger 

 set eksempler på såvel succesrige som mangelfulde projektbeskrivelser 
 
Metode: foredrag og dialog på plenum 
 

15.45 Evaluering 
 
Efter dette delemne vil deltagerne: 

 have givet mundtlig feedback direkte til underviseren 
 
Metode: dialog og individuel skriftlig udfyldelse af skema 
 

16.00 Afrunding og tak for nu 
 


