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Når I er klar til at udfylde skema 

Et par formaliteter inden I går i gang

• Læs først vilkårene her. 
• Opret en profil ved at klikke på det link, I modtog på mail, da I blev prækvalificeret.
• Gem brugernavn og password. I skal bruge det løbende, hvis I modtager en bevilling.

Vejledning Velliv Foreningens 
 ansøgningsskema for pulje

Vores arbejdsplads
Formålet med vejledningen er at guide og inspirere jer, 
der vil søge op til 250.000 kr. til et arbejdspladsprojekt 

for at fremme jeres mentale sundhed. Brug vejledningen 
mens I udfylder ansøgningsskemaet.

Udfyld kontaktinformationer. Det er vigtigt, at den kontaktperson, I angiver navn og 
e-mail på, er projektleder eller koordinator for projektet, og har ansvar for, hvad der 
skal ske i projektet. Velliv Foreningen kontakter muligvis vedkommende, hvis der er 
behov for uddybende svar i behandlingen af ansøgningen. 

Vælg en kort og fængende titel til jeres projekt. 

Beskriv i nogle sætninger, hvad projektet går ud på. 

Beskriv hvilken konkret udfordring I vil løse med projektet i to-tre sætninger. 

Sæt en start- og slutdato. Det er vigtigt, at I ikke begynder på projektet, inden I 
har modtaget tilsagn om en bevilling. Velliv Foreningen finansierer ikke udgifter til 
 projekter, der allerede er igangsat.

Kontaktinformationer

Om projektet

Fortsættes næste side ►

Projekttitel.

Kort præsentation af projektet.

Hvilken konkret udfordring vil I gerne løse med projektet?

Start- og sluttidspunkt.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vellivforeningen.dk%2Fmedia%2F2895%2Fvilkaar-indsatsomraade-2.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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◄ Fortsat fra forrige side

Udfyld evt. skemaet sammen med to til tre kollegaer for eksempel med en leder og to 
medarbejdere og upload det. Beskriv aktiviteterne og jeres mål kort og klart. I model-
len nedenfor kan I se et eksempel på, hvordan skemaet kan udfyldes. Måske kan ske-
maet umiddelbart virke uoverskueligt, men det har det modsatte formål: Tag søjlerne 
én for én og udfyld med jeres bedste bud. Når I har udfyldt søjlerne, har både I og 
Velliv Foreningen et meget fint blik af projektet – bedre end 1000 ord i en fristil.

Her vælger I, hvem det er, der skal have gavn af indsatsen. Er det hele arbejdspladsen, 
der er målgruppen for indsatsen (altså alle medarbejdergrupper på virksomheden), 
eller er der tale om en indsats målrettet en delgruppe for eksempel unge og første-
gangsansatte, lederne eller seniorerne?

Beskriv målgruppens fordeling mellem for eksempel køn, uddannelsesniveau, alder 
og erfaring. Det er vigtigt at få beskrevet relevante karakteristika ved målgruppen 
tydeligt. Er der tale om flere målgrupper, eksempelvis en primær og en sekundær 
 målgruppe, for det projekt, I vil gennemføre, så beskriv det. 

Aktiviteter og resultater

Målgruppe

Eksempel:

Beskriv om I for eksempel er usikre på, om I kan rekruttere de rette deltagere, eller 
hvordan I sikrer opbakning fra kollegaer eller øverste ledelse? Det kan også handle 
om, hvorvidt I har overvejet, hvilke udfordringer I forestiller jer at møde, når projektets 
aktiviteter skal gennemføres, eller om I når de mål, I sætter jer.

Hvilke risici ser I, der er eller kan opstå ved gennemførsel af projektet?

Download skemaet ’Oversigt over aktiviteter, forventninger og resultater’.

Hvem er målgruppen for projektet? 

Beskriv målgruppen nærmere.

Hvor mange ledere får direkte glæde af projektet?

 Målgruppe fortsættes næste side ►

Skriv det antal ledere, der indgår direkte i projektet og får gavn af indsatsen.
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◄ Målgruppe fortsat

Beskriv hvordan I vil inddrage ledere, medarbejdere, evt. arbejdsmiljøorganisation, HR 
og tillidsvalgte. Beskriv i korte træk, hvilke roller og ansvar de forskellige interessenter 
har i projektet. 

Beskriv hvordan den viden, der kommer ud af projektet løbende, vil blive formidlet 
til andre eksterne parter for eksempel lokale medier, som gode eksempler via  l okale 
erhvervsnetværk eller via SoMe. Denne viden kan være med til at inspirere andre 
 virksomheder til at sætte mental sundhed på dagsorden. 

Beskriv hvad I vil gøre for at den nye viden og erfaringer I får med fra projektet, bliver 
en del af jeres hverdagsrutiner.

Beskriv hvordan I vil formidle resultaterne, når projektet slutter. 

Vælg i dropdown-menuen. Hvis ja: Beskriv hvilke roller og opgaver konsulenten løser 
indenfor mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø. 

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan I finde en liste over godkendte 
 arbejdsmiljø rådgivere. I finder listen her. 
Hvis ikke I vælger en autoriseret konsulent fra Arbejdstilsynets liste, skal I downloade 
og udfylde en skabelon omhandlende konsulentens kompetencer og uploade den.

Det er vigtigt, at I beskriver den ledelsesmæssige opbakning, da det spiller en  central 
rolle for et succesfuldt projekt, og for at I kan bruge den nye viden og erfaringer 
 bagefter.

Organisering

Beskriv hvordan I skaber opbakning til projektet internt i virksomheden.

Beskriv hvordan I vil sikre, at resultater bruges i virksomheden efter 
projektets afslutning.

Hvordan vil I formidle resultater eksternt ved projektets afslutning?

Er der en ekstern konsulent tilknyttet projektet? Hvad er konsulentens opgaver og rolle?

Videndeling og formidling

Hvordan vil I dele viden fra projektet eksternt ? 

Forankring 

Er den tilknyttede konsulents virksomhed godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret 
rådgiver indenfor psykisk arbejdsmiljø?

Beskriv hvordan I sikrer den ledelsesmæssige opbakning til projektet, 
såvel øverste ledelse som mellemlederne.

Fortsættes næste side ►

Skriv det antal medarbejdere, der får direkte glæde af projektet og får gavn 
af indsatsen. 

Hvor mange medarbejdere får direkte glæde af projektet?

https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeraadgivere/autorisation-paa-det-psykosociale-omraade/
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◄ Fortsat fra forrige side

Økonomi

I skal downloade budgetskabelonen, udfylde den og uploade den. I  budgetskabelonen 
kan I også se de takster, I maksimalt kan søge om til lønudgifter – eksempelvis til 
 aflønning af en ekstern konsulent.

Det maksimale beløb, der kan søges om er 250.000 kr. Velliv Foreningen ser positivt på 
ansøgninger, hvor virksomheder selv spæder til med egenfinansiering. Det kan både 
være personalemæssige eller økonomiske ressourcer, I bidrager med til en aktivitet. 

I kan ikke få støtte til at frikøbe medarbejdere, som er målgruppen i projektet, men 
I kan søge støtte til løn til en koordinator eller lignende, som skal holde styr på de 
 aktiviteter, I gennemfører. Desuden kan I få støtte til konsulenttimer. Se de maksimale 
takster i  budgetskabelonen eller her.    

Hvis I samtidig har søgt finansiering fra andre fonde til projektet, er det vigtigt, I 
skriver dette og evt. tidspunkt for, hvornår I får besked fra dem. Velliv Foreningen ser 
positivt på projekter, der finansieres fra flere steder. 

Upload budget.

Beløb der søges hos Velliv Foreningen.

Er der ansøgt om støtte til samme projekt andre steder?

God fornøjelse!




