Ryd formular

Projektbeskrivelse
I projektbeskrivelsen skal du motivere projektet og beskrive projektets indhold og
forventede resultater. Vi har i de enkelte afsnit angivet en række spørgsmål, som du i det
pågældende afsnit skal besvare.
Projektbeskrivelsen udgør sammen med ansøgningsskemaet og budgettet din ansøgning til
NCFF. Du finder link til ansøgningsskema (udfyldes i SurveyXact) og skabelon til budgettet på
www.ncff.dk/projekter/saadan-soeger-du/
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Projektinformationer
Projektets titel
Ansøger (organisation og
kontaktperson)
Ansøgt beløb (hentes fra
budgettet)
Start- og slutdato for
projektet (forventet)

Baggrund, formål og behov
Her skal du give svar på følgende spørgsmål:
•
•
•
•
•

Hvorfor er projektet vigtigt?
Hvad er det overordnede formål med projektet?
Hvilke konkrete behov søger projektet at dække?
Hvem er målgruppen for projektet?
Hvordan bidrager projektet specifikt til at understøtte NCFF's arbejde med at fremme
fremmedsprog?
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Projektets indhold og faser
Ud over at angive start- og slutdatoer for de enkelte faser i projektet skal du her give svar på
følgende spørgsmål:
•
•

Hvilke aktiviteter rummer projektets enkelte faser?
Hvem deltager i de forskellige faser og med hvilke opgaver?

Husk, at der skal være overensstemmelse mellem fasebeskrivelserne nedenfor og de midler,
der søges til faserne som anført i projektets budget.
Startdato

Slutdato

Indhold

Fase 1
(evt. titel)

Fase 2
(evt. titel)
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Fase 3
(evt. titel)

Fase 4
(evt. titel)

Fase 5
(evt. titel)

Fase 6
(evt. titel)
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Projektets mål og forventede resultater
Her skal du give svar på følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvad er projektets mål?
Hvad er projektets forventede resultater?
Hvordan måles og evalueres projektets resultater?

Projektets udbredelsespotentiale
Bemærk, at formidling af projektets resultater skal aftales med og ske i samarbejde med
NCFF.
Her skal du give svar på følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvordan kan projektets resultater formidles til andre?
Hvordan kan projektet og dets resultater udbredes til andre, så de for eksempel kan
bruge det i deres praksis?
Hvordan kan projektet videreføres og/eller videreudvikles med eller uden midler fra
NCFF?
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Indsendelse af ansøgning
Projektbeskrivelsen skal sammen med budgettet sendes pr. e-mail af din leder, når du har
udfyldt og afsluttet ansøgningsskemaet i SurveyXact.

Gem

Print
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