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Kriterier og ansøgningsskema til Sundhedspuljen 2018
Kriterier for ansøgning af midler fra Sundhedspuljen 2018:
1. Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en

kommunal institution
2. Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende
aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer
på varig forandring og forankring
3. Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive
borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer
særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom
eller kronisk sygdom
4. Aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundhedsog Forebyggelsespolitik ”Sundhed i hverdagen” og/eller ”Støtte til at
leve sundt og leve med sygdom”
Der kan ikke søges om midler til enkeltpersoner eller anlægsprojekter. Der
kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i
Hvidovre Kommune. Det er muligt at ansøge midler til aflønning af
instruktører fra foreningslivet.
Der lægges særligt vægt på projekter, der har forankring for øje.
Søges der som kommunal institution lægges der særligt vægt på projekter,
hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.
Hvordan søger man?
Ønsker I at søge Sundhedspuljen 2018 gør da følgende:
• Udfyld ansøgningsskemaet på næste side – ansøgningen må maks.
fylde 2 sider
• Opstil et simpelt budget, der giver oversigt over, hvad pengene skal
bruges til (NB: de ansøgte midler skal være uden moms)
• Hvis der indgås et samarbejde med forening, kommunen eller
lignende, skal der vedlægges en samarbejdsaftale.
• Send ansøgningsskema og budget til:
sundhedscentret@hvidovre.dk og marker både ansøgningen og
emnefeltet i e-mailen med ”Sundhedspulje 2018”
• Det er ikke muligt at vedhæfte bilag såsom billeder og længere
projektbeskrivelser. Benyt venligst kun ansøgningsskemaet.

Dato: 2. januar 2018/mfw

Ansøgningsskema til Sundhedspuljen 2018
Ansøger

Navn på klub, forening,
interesseorganisation,
kommunal institution

Ansøgningen må maks. fylde 2 sider.

Navn på kontaktperson
E-mail
Telefonnummer
Projekt /
Aktivitet

Titel på projektet / aktiviteten
Målgruppen
Antal borgere/brugere, der får
glæde af midlerne
Formål med projektet /
aktiviteten

Beskriv projektet / aktiviteten
kort
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Hvorfor er projektet /
aktiviteten relevant?

Hvordan evalueres projektet /
aktiviteten?

Beløb

Ansøgt beløb ekskl. moms
(vedlæg budget i bilag til
ansøgningen)

Eksempel
Træningstøj: 5000 kr. (ekskl. moms)
Fodbolde: 1200 kr. (ekskl. moms)
Kegler: 350 kr. (ekskl. moms)
I alt: 6.550 kr. (ekskl. moms)
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