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Nu er I klar til at udfylde præansøgningsskemaet  

Et par formaliteter inden I går i gang

I kan søge hos os hvis:
• I er en brancheforening, interesseorganisation, en gruppe af virksomheder eller lignende,

der vil gennemføre en indsats.
• Virksomhederne enten er fra samme branche eller samme lokale geografiske område.
• I ønsker at dele den viden, I får ud af projektet med andre virksomheder m.v.

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.

Vejledning Velliv Foreningens 
 præansøgningsskema for puljerne

Vores branche og Vores område
Formålet med vejledningen er at guide og inspirere 

jer, når I udfylder prækvalifikationsskemaet til  
”Vores branche” eller ”Vores område”.  

Brug vejledningen mens I udfylder skemaet. 

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

Vælg en kort og fængende titel på jeres projekt.

Vælg en af mulighederne: Et projekt kan karakteriseres som et pilotprojekt, hvis I for 
eksempel afprøver en  metode med fem virksomheder mhp. at brede det ud til hele 
branchen, hvis projektet viser sig effektfuldt.  

Kontaktinformationer

Om projektet

Om projektet fortsættes næste side ►

Titel på projektet.

Er projektet et pilotprojekt?
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Vælg fra drowdown.
• Udvikling af nye metoder og værktøjer (eller)
• Afprøvning af nye metoder og værktøjer (eller)
• Implementering og udbredelse af allerede eksisterende metoder og værktøjer

Redegør kort for de udfordringer virksomhederne står med. Hvilke behov har virksom-
hederne inden for forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer eller håndtering af 
eksisterende mentale sundhedsproblemer?

Redegør kort for, hvorfor I forventer, at lige præcis denne indsats vil gøre en positiv 
forskel for  virksomhederne.

Redegør for hvem, der skal have gavn af indsatsen. Er det alle medarbejdergrupper 
på virksomhederne, eller er der tale om en indsats målrettet en delgruppe fx unge og 
førstegangsansatte, lederne eller seniorerne.

Redegør for de konkrete aktiviteter, så Velliv Foreningen kan få indblik i, hvad der skal 
foregå i  projektet. Hvis der er tale om workshops, så uddyb hvad I lægger vægt på ved 
fx brugerinddragelse, metode, forløb og efterfølgende brug.

Hvad er projektets primære formål?

Beskriv hvilke mentale sundhedsudfordringer jeres projekt vil forebygge/løse for 
virksomhederne.

Beskriv hvorfor I vurderer, at indsatsen kan forebygge og/eller løse virksomhedernes 
udfordring.

Beskriv målgruppen for projektet.

Beskriv hvilke aktiviteter I konkret vil gennemføre.

◄ Om projektet fortsat

Vælg en af de valgmuligheder, der er prædefineret i skemaet. Er det et 
 branchespecifikt projekt eller et projekt med en gruppe af lokale virksomheder?

Hvis projektet er  branchespecifikt, skal I vælge hvilken branche projektet er 
rettet mod. Hvis I ikke  passer ind i en kategori, kan I vælge kategorien ”Anden 
branche”.

Er det et branchespecifikt projekt eller et projekt med en gruppe af lokale 
virksomheder? 

Om projektet fortsættes næste side ►

Beskriv hvad der kommer ud af projektet, som andre virksomheder kan bruge.  
Det kan for eksempel være en gennemafprøvet metode, et dialogværktøj eller guide til 
en workshop omkring samarbejdsproblemer, et MUS-skema med spørgsmål omkring 
trivsel, en analyse eller andet.  

Beskriv de leverancer og/eller produkter andre virksomheder, som ikke er med i 
 projektet, vil kunne anvende efter projektets afslutning. 
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Bliver I prækvalificeret
Hvis jeres præansøgning bliver godkendt hos Velliv Foreningen (det vil ske 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 branche/vores område’.
Gem en kopi af jeres ansøgning. Bliver jeres præansøgning godkendt, er den god at have.  

◄ Om projektet fortsat

Uddyb hvordan I forestiller jer, at andre virksomheder kan få glæde af de værktøjer I 
udvikler.

Beskriv hvilke kanaler I tænker at trække på for at få resultaterne ud til andre 
 virksomheder? 

Beskriv hvordan I tænker, at de leverancer og/eller produkter, konkrete værktøjer og 
erfaringer, I opnår af projektet, kan anvendes af andre virksomheder.

Beskriv jeres foreløbige bud på, hvordan I vil kommunikere om projektet.

Redegør for, hvordan I forventer, at aktiviteterne vil bidrage til løsningen af 
 virksomhedernes  udfordringer inden for mental sundhed.  
Hvilke resultater (output) forventer I og hvornår? 

Beskriv hvilke resultater I forventer at få ud af projektet.

Velliv Foreningen dækker ikke aktiviteter, der er iværksat før en bevilling, er meddelt.  
Projektet kan derfor først startes op efter bevilling.

Hvilken start- og slutdato forventer I for projektet? 

Giv jeres mest realistiske bud på, hvad det vil koste at gennemføre de aktiviteter, I 
 forventer. I skal selv undersøge regler omkring moms, da Foreningen ikke rådgiver 
om det. 

Oplist de forventede hovedposter i budgettet.

Hvilket beløb forventer I at søge om?

Hvad skal pengene gå til?


