
 

Når I er klar til at udfylde skema 

Et par formaliteter inden I går i gang

I kan søge hos os hvis:
• Jeres arbejdsplads højest har 250 medarbejdere.
• Jeres arbejdsplads har et selvstændigt CVR-nummer.
• I er en privat virksomhed, selvejende institution eller en NGO.

Det maksimale beløb I kan søge om er 250.000 kr. Inden I sender ansøgningen, skal I læse 
vores vilkår. Da det er almennyttige midler, Velliv Foreningen uddeler, skal I være motiverede for 
og villige til at dele den viden, I får ud af projektet med andre SMV’er.  
Læs mere i vilkår for ansøgere.   
Nu er I klar til at udfylde præansøgningsskemaet

Vejledning Velliv Foreningens 
 præansøgningsskema for pulje

Vores arbejdsplads
Formålet med vejledningen er at guide og inspirere jer, 

når I udfylder prækvalifikationsskemaet til ”Vores arbejds-
plads”. Brug vejledningen mens I udfylder skemaet.  

Det er vigtigt, at den kontaktperson, I angiver navnet på, er projektlederen, koordinator 
eller ansvarlig for projektet, og at vedkommende ved, hvad der skal ske i projektet.  
Velliv Foreningen kontakter muligvis vedkommende, hvis der er behov for en 
 uddybning. 

Her skal I forklare, hvilket behov projektet skal bidrage til at løse. Er der konkrete ud-
fordringer, I står med omkring mentale helbredsudfordringer, vil I gerne bygge videre 
på gode erfaringer, I har samlet eller noget tredje? 

Beskriv hvilke konkrete aktiviteter I forestiller jer at gennemføre i projektet og hvorfor.

Kontaktinformationer

Om projektet

Hvad ønsker I konkret at gøre?

Om projektet fortsættes næste side ►

Beskriv hvorfor I gerne vil gennemføre et projekt, der fremmer mental sundhed hos jer.



Beskriv hvad I konkret forventer, at pengene skal gå til. Det er vigtigt, at I ikke igang-
sætter aktiviteterne, inden I har fået tilsagn om en bevilling, da Velliv Foreningen ikke 
dækker udgifter, til projekter, der allerede er igangsat. Der kan søges om midler til fx 
timeløn til interne konsulenter eller projektleder og lignende, der holder styr på pro-
jektets aktiviteter. 

Velliv Foreningens støtter ikke frikøb af medarbejdere, som deltager i aktiviteter i 
projektet. 

Velliv Foreningen opfordrer ansøgere til selv at bidrage med egenfinansiering. Det kan 
både være timer, I bidrager med til en intern koordinator eller penge til en aktivitet.   
Hvis I samtidig har søgt finansiering fra andre fonde til projektet, er det vigtig I skriver 
dette og evt. tidspunkt for, hvornår I får besked fra dem. Velliv Foreningen ser positivt 
på projekter, der finansieres fra flere steder.

Vi betaler ikke for udgifter til aktiviteter, der er iværksat før en bevilling, er meddelt. 
Projektet kan derfor først startes op efter  bevilling.

Hvad skal pengene gå til?

Start- og slutdato?

Bliver I prækvalificeret
Hvis jeres præansøgningsvar bliver godkendt hos Velliv Foreningen inden for 2-14 dage, 
får I en mail med et link til Velliv Foreningens ansøgningsskema. Læs mere om dette i 
vores vejledning til ansøgningsskema ’Vores arbejdsplads’.
Gem en kopi af jeres ansøgning. Bliver jeres præansøgning godkendt, er den god at have.  

◄ Om projektet fortsat

Skriv hvad I forventer, at projektets resultater vil bidrage med på jeres virksomhed på 
kort og lang sigt.

I kan søge op til 250.000 kr. Giv jeres mest realistiske bud på, hvad det vil koste at 
 gennemføre de aktiviteter, I forventer. Som ansøger skal I selv undersøge forhold 
omkring moms.  
Velliv Foreningen rådgiver ikke om moms.

Hvad forventer I at få ud af projektet?

Hvilket beløb forventer I at søge om?


