
 

ANSØGNINGSSKEMA TIL DE STUDERENDES VERDENSMÅLSPULJE 
 
Den samlede ansøgning bør ikke fylde mere end tre sider. Har I spørgsmål til udfyldelse af skemaet, kan I kon-
takte SDU SDG HUB på mail: vores_verdensmaal@sdu.dk.  
Ansøgningsfrist er torsdag d. 1. oktober 2020. 
 

Hvem søger?  
• Søger du som enkeltperson skriver du tydeligt 

navn, kontaktoplysninger samt dit studie. 
• Søger I som forening skrives foreningens navn 

samt navn og kontaktoplysninger på tovholde-
ren for projektet.  

• Søger I som en gruppe skriver I navn på alle 
studerende samt navn og kontaktoplysninger 
på tovholderen.  

 

Hvad er foreningens formål?  
• Søger du/I som forening beskriver du kort for-

eningens formål.  
Er foreningen etableret med det formål at søge 
om midler fra verdensmålspuljen skriver du/I 
det.  

 

Hvilket beløb søger du/I om? 
• Skriv det samlede beløb, der ansøges om. 

Derudover skal der vedlægges et budget, hvor 
du/I udspecificerer de enkelte budgetposter. 

 

Hvad søges der penge til? 
• Beskriv projektet kort. Hvad er det du/I vil og 

hvorfor? 

 

Hvordan planlægger du/I at nå jeres mål? 
• Beskriv kort, hvordan du/I helt konkret forestiller 

jer at gennemføre projektet. Hvilket aktiviteter 
skal der gennemføres og hvordan. Blive gerne 
så konkret som muligt. 

 

Hvad er relationen til FN´s verdensmål? 
• Skriv hvilke verdensmål, som projektet relaterer 

sig til og hvordan. Det er her du/i viser, at pro-
jektet er relevant for en verdensmålspulje.  

 

Hvad er tidsplanen for projektet? 
• Start- og slutdato for initiativet.  

Datoerne kan være sammenfaldende, hvis der 
er tale om et enkeltstående arrangement.  
Angiv, hvis der er tale om et tilbagevendende 
initiativ – fx en årlig begivenhed.  

 

Hvilke resultater forventer du/I af projektet?  



 

 Side 2 

• Hvad er formålet med projektet og hvad forven-
ter du/I at opnå – både på kort og på lang sigt?  

Andet? 
• Er der andet, som kan være relevant for be-

dømmelsespanelet at vide? 
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