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Dagens program 

 

 
• 10.00 - 10:30 Ankomst og morgenmad  

 

• 10:30 - 10:45 Velkomst og præsentation af forholdet mellem 
udviklingspuljen (SLKS) og projektpuljen (DDB) 

 

• 10:45 - 11:15 Information om udviklingspuljen 2018 (SLKS) 

 

• 11:15 - 11:45 Information om projektpuljen 2017 (DDB) 

 

• 11:45 - 12:15 Frokost  

 

• 12:15 - 13:00 Den gode ansøgning. Præsentation af to cases fra 
projekter, som har modtaget tilsagn.  

 

• 13:00 - 14:15 Workshop  

 

• 14.15 - 14:30 Afrunding og tak for i dag 
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Formål med dagen 

 
 
Formål 

 

• Introduktion til årets indsatsområder og 
ansøgningsprocedurer  

• Afklaring af forventninger fra SLKS og DDB til ansøgninger 

• Kom godt i gang og mød mulige samarbejdspartnere  

 

SLKS og DDB under workshoppen 

 

• Vi kan ikke bidrage til indholdet, da vi også er 
sagsbehandlere. Vi vil gerne svare på spørgsmål om de mere 
formelle og tekniske dele af ansøgningsprocesserne 

 



….udviklingspuljen… 

…DDB’s projektpulje… 

Slots- og 
Kulturstyrelsen 

DDB’s 
Koordinationsgruppe 

Enhed for Biblioteker DDB-sekretariatet 

De to puljers organisatoriske ophæng 

 



Pædagogiske 
læringscentre  

Folkebibliotekerne 

Folkebibliotekernes digitale 
verden 

Slots- og 
Kulturstyrelsens 
udviklingspulje 

DDBs projektpulje 

Forskellen mellem de to puljer 
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Begge puljer er åbne for ansøgninger 



Brug projektbanken!  

 

 
fordi… 

 

 



Information om udviklingspuljen 2018  

 



 

Dagsorden 

 
• Udviklingspuljens formål og rammer 

• Indsatsområderne 

• Ansøgningen indeholder…    

     

o Projektbeskrivelse 

o Budget 

o Samarbejdsaftaler 

 

• Hvordan vurderes og behandles ansøgninger?  

• Projektet får en bevilling, hvad gør I? 
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Udviklingspuljens formål og rammer 
 

Formål: At understøtte bibliotekernes opgave med at fremme 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 

 

Ordinær ansøgningsrunde 2017. Ansøgningsfrist 1. november 2017 

 

Til rådighed ifl. FFL2018 kr. 13,0 mio.  

- heraf 11,5 mio. kr. til folkebiblioteker, 1,5 mio. kr. til PLC 

 

Metode udvikling og modeludvikling 

 

4 indsatsområder meldt ud: 

• Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek 

• Formidling af digitale ressourcer i biblioteksrum 

• Børn og unges lystbetonede læsning 

• Det pædagogiske læringscenters rolle i den lokale 
kapacitetsopbygning 



 

Formidling af digitale ressourcer i 
biblioteksrum 

Børn og unges lystbetonede læsning 

Det pædagogiske læringscenters rolle i den 
lokale kapacitetsopbygning 

Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek 
 

Frie 
forsøg 



Ansøgningen indeholder…  
Projektbeskrivelsen 

 

 

 

 



Ansøgningen indeholder…  
Budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansøgningen indeholder…  
Samarbejdsaftaler 
 



Hvordan vurderes og behandles ansøgninger? 

 
• Der er ingen færdig formel på den gode idé og det gode projekt, det er en 

helhedsvurdering af ansøgningen. Først tager vi afsæt i de overordnede 
kriterier: 

 

• Nyhedsværdi 

• Fremtidsperspektiv 

• Praktisk anvendelighed og bredde 

• Match med beskrivelse af indsatsområdet og Udviklingspuljens 
overordnede formål 

 

Desuden: 

• Er der relevante samarbejdspartnere/partnerskaber? 

• Sandsynliggøres et behov hos målgruppen?  

• Er det borgerrettet – og ikke intern kompetenceudvikling? 

• Er der en fornuftig økonomi? 

 



Projektet får en bevilling, hvad gør I? 

 
• Læs bevillingsbrevet, her står vilkår og kriterier 

 

• Vi vil gerne følge med fagligt (bl.a. ved faglige statusrapporter) 

 

• Vi deltager gerne, når vi kan, i workshops, konferencer eller andet 

 

• Vi holder armslængde 

 

• Løbende korrespondance om ændringer eller lignende sker med den 
faglige konsulent 

 

• Større ændringer af budget eller projektindhold skal godkendes af 
styrelsen. 

 



Læs mere her: 
https://slks.dk/biblioteker/udviklingspuljen/vejledning-2018/ 
 
Kontakt for yderligere information:  
Gitte Smed  gsm@slks.dk 
3373 3318 
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Information om DDBs projektpulje 2017 



Dagsorden 
 

 
• Projektpuljens sigte 

 

• Den gode ansøgning 

 

• Ansøgningsprocessen 

 

• Den udfoldede projektbeskrivelse 

 

• Vigtige datoer 



Projekterne skal understøtte DDB’s mission: 
Effektivisere, udvikle, synliggøre og/eller øge 

anvendelsen af folkebibliotekernes digitale tilbud. 

Projektpuljens sigte 



Biblioteket tæt på 
borgerens digitale 

hverdag 

Videreudvikling og bedre 
lokal forankring af servicen 

Biblioteksproduceret 
Indhold (BPI) 

Nye teknologier til 
berigelse af 

biblioteksoplevelsen 

Frie 
forsøg 

Puljens temaer 
 

 



Den gode ansøgning 
 

 
• Den gode ansøgning er båret af en god idé! 

• Projektet forholder sig til puljens temaer 

• Projektet 

• …vil have værdi for brugerne og biblioteker 

• …vil have eller vil kunne få national værdi 

• …kan gennemføres inden for de beskrevne rammer i 

ansøgningen 

 

• En vigtig del af den gode ansøgning er således at få overbevist 

læseren om, at idéen er god og realiserbar! 

 

• Ansøgningen opfylder de formelle rammer 

• Overholder ansøgningsfristen (4. oktober 2017 kl. 12) 

• Ansøgningsblanket og –skabelonerne er udfyldt 

fyldestgørende 

• Underskrevet med digital signatur 

• Mindst to, gerne flere biblioteker om den enkelte ansøgning 



  Ansøgningsprocessen  

Hvad skal ansøgningen 

indeholde? 
 
• Ansøgningsskema 

• Udfyldes online 

 

• I ansøgningsskemaet vedhæftes 

• Projektbeskrivelse 

• Hensigtserklæring 

• Budget 

 

• Alle skabelonerne ligger på DDBs 

hjemmeside 

 

• Den udfoldede projektbeskrivelse 



Ansøgningsprocessen 

Projektbeskrivelsen 
 

 
• Problem 

• Formål 

• Resultat 

 

• Risici 

• Organisering 

• Økonomi og tidsplan 

• Teknik og drift 

 



Vurdering af ansøgning 
 

 
• Når ansøgningen vurderes, lægges der vægt på følgende 

 

• At ansøgningen opfylder de formelle rammer 

 

• At ansøgningen imødekommer vurderingskriterierne 

• Projektets værdi for bibliotekerne 

• Projektets nationale værdi 

• Projektets realiserbarhed 

 

 

• Det er afgørende, at ansøgningen ikke bare viser, at der er tale 

om et relevant og vigtigt projekt, men også at det er realiserbart 



A A A A 

Udfoldet 
projektbeskrivelse, fx 
- Kommunikation 
- Tidsplan 
- Økonomi 
- Samarbejdsaftaler 

Projektstart Projektstart 

Den udfoldede projektbeskrivelse 
 



Den udfoldede projektbeskrivelse 



Tips til den gode ansøgning 
 

 
• Skriv kort og præcist – vær skarp på budskabet og modtageren 

 

• Placér projektet i en større kontekst, som afgrænsning og 

argumentation 

• Brugerbehovet 

• Afsøg projektbanken.dk, men også DDBs hjemmeside for 

relaterede projekter/initiativer 

• Puljens formål/ DDBs mission 

 

• Projektets tidsplan og økonomi er også vigtige i vurderingen af 

projektet. 

 

• Afprøv jeres ansøgning på jeres netværk: Er de overbevist? 



Vigtige datoer 
 

 
• Læs mere her: 

http://www.danskernesdigi

talebibliotek.dk/hvornaar/d

dbs-projektpulje/  

 

• Kontakt for yderligere 

information:  

Sofie Federspiel 

sbf@slks.dk 

3373 3329 
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Frokost 



Case fra Udviklingspuljen (SLKS) ved 
Vibeke Mygind fra Horsens Bibliotek om 

projekt At læse i 10. klasse – så det 
rykker! 



Case fra Projektpuljen ved Jens 
Sørensen fra Randers Bibliotek om 

projekt SoMe – next generation 

 



Workshop 

 
Følgende materiale får I som kopi: Indsatsområdebeskrivelse, 
spørgsmål/spørgeguide, budgetskabelon og skabelon til 
projektbeskrivelse 

 

Find sammen i par, evt. efter kort intro af jeres ideer og gå herefter i 
dialog med hinanden 

 



Tak for i dag! 

 

Mere info:  

 

https://slks.dk/biblioteker/udviklingspuljen/ 

 

https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/hvo
rnaar/ddbs-projektpulje/ 
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