
 

 

Har du en god idé, du brænder for at give liv? 
 

Søg puljen ’Sammen om sundhed og trivsel’ 
 

I Gribskov Kommune ønsker vi at finde nye og bedre måder at skabe 
sundhed og trivsel for os, der bor og arbejder her. 

 

Her er sundhed og trivsel, noget vi skaber sammen. En af ambitionerne med 

Gribskov Kommunes sundhedspolitik er derfor, at sundhedsarbejdet er en 
fælles opgave – på tværs af kommune, erhvervsliv, foreninger og 

lokalsamfund. 

 

Hos os skal sundhedspolitikken ikke bare være et dokument og pæne ord på 

papir. Derfor har udvalget for Ældre, Social og Sundhed igen i 2020 afsat 
490.000 kr. til puljen ”Sammen om sundhed og trivsel”, der skal støtte gode 

projekter, der vil styrke sundheden og trivslen i Gribskov.  

 

Formål 
Puljens formål er at støtte gode projekter i lokalsamfundet, der forbedrer 

sundheden og trivslen hos os, der bor og arbejder i Gribskov Kommune.  
 

Hvem kan ansøge? 
Puljen kan søges til projekter lavet i samarbejde mellem virksomheder, 

foreninger, borgere, organisationer, kommunen og andre. Kommunen kan 

deltage i projekter som samarbejdspartner, men kan ikke stå som 

hovedansøger. 
 

Kriterier 
Projekterne skal leve op til seks krav for at få støtte: 
 

1. De skal understøtte sundhedspolitikken  
Det er et krav, at projekterne understøtter en eller flere af 

sundhedspolitikkens tre fokusområder, det vil sige mental trivsel, tidlig 

indsats og/eller lighed i sundhed.  
Du kan læse sundhedspolitikken ved at klikke her. 
 

2. De skal være målrettet Gribskovs største 

sundhedsudfordringer 

Projekterne skal være rettet mod mindst én af de fem udfordringer fra 

Sundhedsprofil 2017:  
• Mental sundhed 

• Tobak 

• Alkohol 

http://www.gribskov.dk/media/2994/sundhedspolitik_v08_skaerm.pdf
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• Overvægt (herunder også gerne mad og bevægelse)  
• Seksuel sundhed 

 

Du kan læse sundhedsprofilen ved at klikke her. 
 

3. De skal være målrettet ”Gribskovborgeren” 

Projekterne skal være særligt målrettet mindst én af de fem personaer 

(Frida, Jonas, Lars, Inge, børn), der er udviklet på baggrund af 

sundhedsprofilen, og de sundhedsudfordringer, de repræsenterer. Det 

udelukker ikke, at projektet også kan have fokus på andre målgrupper. 

Du kan læse om personaerne ved at klikke her 
 

Projekterne skal finde sted i Gribskov kommune og komme Gribskovs 

borgere til gavn. Den målgruppe, som projektet handler om, skal inddrages 

allerede ved projektansøgningen for at sikre, at de ønsker at deltage i 

projektet. 
 

4. De skal foregå i et samarbejde på tværs af sektorer 

Projekterne skal foregå i et samarbejde mellem minimum to aktører fra 

forskellige sektorer. Det vil sige på tværs af den offentlige sektor, den 

private sektor og civilsamfund. En virksomhed og en forening kan gå 
sammen om at søge midler til et projekt – ligesom en skole og en 

organisation kan gøre det samme. Dette for at imødekomme 

sundhedspolitikkens princip om, at sundhedsarbejdet er en fælles opgave. 
 

5. De skal være nytænkende og levedygtige 

Projekterne skal være nyskabende og ambitiøse. Der skal ved 
projektansøgningen være en plan for, hvordan projektets indsats kan 

forankres og leve videre efter projektperiodens og midlernes udløb. 

 

6. De skal evalueres 
Projekterne skal evalueres undervejs og ved afslutningen. Det vil ske i et 
samarbejde med administrationen i Gribskov Kommune og kan eksempelvis 

være at registrere oplysninger om fremmøde og deltagelse, interviews, 

udfylde spørgeskemaer eller lignende. Evalueringen designes, så den er 

enkel og ikke ressourcekrævende. 
 

For at understøtte projekterne, udbrede viden og skabe viden på tværs, vil 

der undervejs i processen arrangeres netværksmøder. Det indebærer blandt 

andet et fælles opstarts- og midtvejsmøde. 
 

Hvor meget kan man søge om? 
Puljen er på i alt 490.000 kr. Der er ingen øvre eller nedre grænse for 
hvilket beløb der ansøges om.  
 

http://www.gribskov.dk/media/4135/sundhedsprofil-2017_v04-pr-240818.pdf
http://www.gribskov.dk/borger/social-og-sundhed/forebyggelse-og-sundhed/sundhedsprofil-for-gribskov/personaer-fra-sundhedsprofilen/
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Hvad kan midlerne bruges til? 
Midlerne i puljen skal bruges til aktiviteter og materiale, der kommer 
projektets målgruppe til gavn. Der kan ikke søges til anlæg. Hvis der søges 

til lønmidler, skal det stå mål med indsatsens omfang og målgruppe.  

Kommunen kan ikke støtte projekter, der er konkurrenceforvridende. 
 

Hvornår skal midlerne være brugt? 
Vi forventer, at projekterne går i gang umiddelbart efter, at pengene er 

fordelt. Midlerne skal være brugt inden september 2021. 
 

Ansøgningsproces 
 
Workshop den 1. september 2020 kl. 17 – 19 

Her får I sparring på jeres idé, gode råd om at skrive ansøgning samt 

lejlighed til at afprøve jeres pitch. Tilmeld dig workshoppen hos 

frivilligkoordinator Pernille Dirchsen, pdirc@gribskov.dk, 72496541 senest 
fredag den 28. august 2020. I får efterfølgende tilsendt program med tid og 

sted. 

 

Ansøgningsfrist den 15. september 2020 
I afleverer jeres ansøgning om puljemidler til jeres projekt senest tirsdag 
den 15. september 2020. Send ansøgningen til puljen til frivilligkoordinator 

Pernille Dirchsen, pdirc@gribskov.dk. Find ansøgningsskemaet på 

www.gribskov.dk/sammen-om-sundhed-og-trivsel 
 

Pitch jeres idé den 7. oktober 2020 kl. 16 - 20 

Projekter, der lever op til puljens kriterier, inviteres til at pitche deres idé 

for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og et panel, der består af 

personer med indsigt i en eller flere af de fem sundhedsudfordringer og 

personaer. Det sker onsdag den 7. oktober 2020 mellem kl. 16.00 og 20.00.  

 
Hvordan er beslutningsprocessen? 
Udvalget for Ældre, Social og Sundhed beslutter, hvilke projekter der skal 

have støtte, og man får svar på, om man har fået støtte, kort efter 7. 

oktober 2020. 

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vil ved fordeling af støttekronerne 
prioritere projekterne, så der samlet set opnås en bredde i forhold til både 

målgruppe (børn, unge, ældre) og de sundhedsudfordringer, som 

projekterne arbejder med (mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt, 

seksuel sundhed). 
 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål til puljen eller din projektidé, kan du kontakte Eva-Carina 

Nørskov, ecnoe@gribskov.dk, 72497388 eller Pernille Dirchsen, 

pdirc@gribskov.dk, 72496541. 
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