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Ansøgning til Synergiprojekter. 

Paradigme. 

 

Formål 

(Hvorfor gennemføres projektet?). Skal forholde sig til det overordnede 

mål for indsatsen som beskrevet i naturpakken. (Vise muligheder og 

potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi af det åbne 

land, samtidig med, at der skabes bufferkapacitet for vandet ved kraftig 

eller længerevarende nedbør).  

Leverancer 

(Hvordan realiseres formålet?) Leverancer skal være specifikke, målbare, 

accepterede, realistiske og tidsbaserede. Leveranceplanen skal afspejle 

tilskudskriterierne. 

Succeskriterier 

(Er formålet nået?). En måling/evaluering af, om projektet har leveret det 

lovede, og om det har nået det beskrevne mål. Hvilke indikatorer vil vise 

dette? 

Aktiviteter og milepæle 

(Hvilke aktiviteter skal projektet gennemføre for at frembringe 

leverancerne og hvilke milepæle er der undervejs?). Der gives et teknisk og 

økonomisk sammenhængende projektforslag, der tydeligt viser, hvorledes 

aktiviteter leder til leverancer. Beskrivelsen af aktiviteter skal svare til 

opdelingen i budget og tidsplan.  

Budget 

Detaljeret budget for det samlede projekt, opdelt som 

aktivitetsbeskrivelsen. Ansøgningen skal specificere hvor stor en andel af 

budgettet, der søges tilskud til. Der budgetteres i hovedgrupperne:  

 Løn, hvor medarbejderkategori og timepris (NB! Faktisk udbetalt 

løn) specificeres 

 Overhead: 15 % af lønomkostning 
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 Ekstern bistand 

 Anlægsarbejder 

 Indkøb af varer 

Interessentanalyse 

(Hvem berøres af projektet, hvilke roller har de og hvorledes påtænker 

man at inddrage dem?). Det skal indtænkes, at projekterne skal have et 

demonstrationsaspekt, og at man sandsynliggør projektets 

spredningseffekt. 

Risikoanalyse 

(Hvad kan gå galt, og hvad vil man gøre for at forebygge og imødegå 

risikoen for projektet ikke leverer output til den planlagte tid og i den 

planlagte kvalitet?).  

Tidsplan 

(Hvornår iværksættes de enkelte aktiviteter, og hvornår kan leverancerne 

konstateres?). Et Gannt-diagram eller lignende. 

Projektorganisering 

(Styre- og følgegrupper, beskrivelse af bemanding af projektet, tidsbudget, 

kvalitetssikring)  

  

 

 


