
Ansøgning om midler til frivilligt 
samskabsprojekt

I 2019 og 2020 har Studenterhus Aarhus i samarbejde med Samskab Aarhus en samlet pulje på 100.000 kr. til 
frivillige samskabelsesprojekter skabt af aarhusianske studerende. Så går I rundt med en god idé, der kan gøre en 
forskel i jeres lokalområde, kan I søge om støtte til at føre den ud i livet. 

Hvis jeres projekt får støtte, vil Samskab Aarhus gerne hjælpe jer med at forbedre jeres projekt. Puljemidlerne 
kan bruges på at anskaffe det, I skal bruge for at starte og forbedre projektet, men ikke til drift, løn o.l.

Sådan gør I:
For at søge støtte til jeres frivillige projekt skal I være studerende i Aarhus. Fællesskabet skal være omdrejnings-
punktet for jeres projekt. På de næste par sider kan I fortælle os om jeres projekt. Over hvert tekstfelt har vi 
skrevet nogle ting, I kan komme ind på for at sikre, at I kommer godt omkring jeres projekt. I må kun bruge den 
plads, der er tilgængelig i tekstfelterne. Send den udfyldte formular til samskab@studenterhusaarhus.dk. 

Udfyld skabelonen herunder for at tage første skridt mod at gøre jeres frivillige projekt til virkelighed.

Grundoplysninger

Projektets foreløbige navn:

Kontaktoplysninger på projektleder:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Uddannelsesinstitution:

Vi bruger navnet til interne referencer. I behøver ikke at lægge jer fast på et navn endnu. 
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Ansøgning
Udfyld felterne herunder:

Lav en kort beskrivelse af jeres projekt

Hvad går jeres projekt ud på? Hvor foregår projektet?

Hvem er projektets målgruppe?

Projektet skal gerne arbejde på tværs af sociale skel, etnicitet, alder og køn.

Hvordan fremmer jeres projekt fællesskab? 
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For at få støtte fra puljen skal projektet foregå i et byrum eller naturen én eller flere gange.

Hvordan tænker I, I kan bruge et byrum eller et udendørsareal i jeres projekt?

Idéerne må gerne være spæde, og I bliver ikke låst fast på de idéer, I skriver her. Hvis jeres projekt får 
støtte, vil Samskab Aarhus gerne tale med jer om mulighederne for at bruge byrum og hjælpe jer med at gøre 
idéerne færdige.

Hvorfor skal netop jeres projekt modtage støtte fra puljen?
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