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Webinar, den 28. november 2020, kl.  10 – 16  
- Benyt dansk, nordisk og europæisk fundraising til at udvikle foreningens aktiviteter 

 

10:00 – 10:10:   Velkomst, præsentation af program og praktiske rammer med zoom-teknologi,  
 kort præsentation af alle deltagere  

10:10 – 10:40:  1) Livslang læring i det kulturelle foreningsliv 

10:40 -  11:05 15 min. gruppespørgsmål og 10 min. plenum om hvad rollespil går ud på.  

11:05 – 11:15  Pause 

11:15 – 11:45  2) Hvorfor og hvordan arbejde internationalt og benytte fundraising i arbejdet  

11:45 -  12:10 15 min. gruppespørgsmål og 10 min. plenum om hvorfor arbejde internationalt.  

12:10 – 13:00 Frokostpause 

13:00 – 13:45 3) De vigtigste danske, nordiske og europæiske fondsmidler for jeres forening 

13:45 -  14:00 10 min. gruppespørgsmål og 5 min. plenum om prioritering af ansøgninger  

14:00 – 14:15 Pause 

14:15 – 14:45 4) Lav gode fondsansøgninger med fokus på behov og mål 

14:45 – 14:50  Intro til gruppevis brainstorming  
15:00 – 15:25 Gruppevise brainstorming / ideer til aktiviteter med fondstilskud 

   Gruppe A: Ideer til indkøb af udstyr (tilskud fra danske fonde)  
   - alt fra ICT, telte, bygninger, ekstra påklædning, leje af lagerplads, lokale rejse- og 

opholdsudgifter, foreningsmateriale, brochurer, T-shirts; kasketter, badges, mulepo-
ser, etc.  

   Gruppe B: Ideer til mobilitet (tilskud fra danske, nordiske og EU fonde)  
   - 2-5 dages studiebesøg for mindre grupper til samarbejdspartnere, kursusudbydere i  
                            Rigsfællesskabet, Norden, Østersø-området, EU, den vide verden 

   Gruppe C: Ideer til erfaringsudvekslingsprojekter og/eller udviklingsprojekter  
    -  Erfaringsudveksling med gensidige besøg i partnergruppe. Mindst 3 lande 
    -  Udvikle pædagogiske metoder, nye typer rollespil, nyt udstyr, reklameringsformer,   
    inddragelse af nye medlemmer, etc.  
    - alternativt  

15:25 – 15:40 De tre grupper præsenterer ideer i plenum  

15:40 – 16:00 Drøfte næste skridt – hvem laver hvad hvornår?  
   Kort mundtlig evaluering og afslutning af zoom møde 

Kursusmateriale:  
Under kurset kan deltagerne få de benyttede præsentationer mm.   

Oplægsholder 
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Gruppespørgsmål: 
 

Til 1. oplæg: Livslang læring i +det kulturelle foreningsliv 

10:40 -  11:00: 15 min. gruppespørgsmål og 10 min. plenum om hvad rollespil går ud på.  

1. Hvor vil I placere rollespil i foreningsområdet -hvilke foreninger er nærmest beslægtede  

2. Hvordan vil I præsentere rollespil – hvad er det I laver? hvad er det centrale udbytte udover, 
at I har det sjovt undervejs (som læring, som kulturaktivitet, som social aktivitet?)  

3. Hvilke tre vigtigste resultater af rollespillet vil I fremhæve i en standardansøgning om fonds-
støtte? 

 

Til 2. oplæg: Hvorfor og hvordan arbejde internationalt og benytte fundraising i arbejdet  

11:45 -  12:10: 15 min. gruppespørgsmål og 10 min. plenum om hvorfor arbejde internationalt.  

1. Hvorfor starte med at udvikle internationale aktiviteter? Nævn de tre vigtigste grunde! 

2. Kan du forestille dig at foreningen kan være partner Ii stedet for ansøger) i et internationalt 
projekt? 

3. Bør man først satse på mobilitetsaktiviteter eller netværksprojekter eller udviklingsprojek-
ter?  

4. Hvad mener I om at satse på nordiske fonde først? 

 

Til 3. oplæg: De vigtigste danske, nordiske og europæiske fondsmidler for jeres forening 

13:45 -  14:00: 10 min. gruppespørgsmål og 5 min. plenum om prioritering af ansøgninger 

1. Hvilke typer tilskudsprogrammer vil I først satse på: Danske, Nordiske, EU eller flere på en 
gang?  

2. Hvilke typer aktivitet: mobilitet (studiebesøg), netværk/exchange, eller udvikling? eller flere 
på engang 

 
Brainstorming / ideer til aktiviteter med fondstilskud (25 min i gruppe, og 15 min i plenum) 

Gruppe A: Ideer til indkøb af udstyr (tilskud fra danske fonde)  

1. Hvilke 3 typer inventar og udstyr vil I især gerne have tilskud til at anskaffe? Og hvorfor?  

2. Hvilke 3 typer aktiviteter her i landet vil I især gerne have tilskud til at afholde? Og hvorfor? 
    
Gruppe B: Ideer til mobilitet og netværk (tilskud fra danske, nordiske og EU fonde)  

1. Hvilke 3 mobiliteter (studiebesøg til udenlandsk værter) ønsker I  tilskud til? Og hvorfor?   

2. Hvilke 3 netværksaktiviteter/ erfaringsudvekslingsprojekter (gensidige besøg for 3-5 partere, 
der alle som værter arrangerer møder og events for de andre)? Og hvorfor?  

 
Gruppe C: Ideer til udviklingsprojekter (tilskud fra danske, nordiske og EU fonde) 

1. Ide til et mindre Nordisk projekt: Hvilket udviklingsbehov kunne et nordisk projekt afhjælpe? 
Hvilke produkter/resultater vil I udvikle? Hvem kunne være de 3-5 partner-organisationer? 

2. Ide til et Større EU-projekt: Hvilket udviklingsbehov kunne et EU-projekt afhjælpe? Hvilke 
produkter/resultater vil I udvikle?  Hvem kunne være de 3-5 partner-organisationer? 


