
 

 

 

Mal Prosjektbeskrivelse for Støtte fra Stiftelsen En Bedre Verden 
 

 
Generell veiledning 

NB! Malen for prosjektbeskrivelse som er angitt nedenfor, må følges. Slett hjelpetekstene og fyll 
inn tekst for samtlige punkter i malen. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 8 sider 
inkludert referanseliste. Sideformat skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og 
Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste, tabeller og evt. figurtekst kan 
skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen er obligatorisk for å få støtte fra stiftelsen EBV. 
Søknader sendes som et PDF vedlegg til soknad@enbedreverden.no innen 1. mars 2023. 
 
Midler vil i hovedsak tildeles prosjekter som inneholder helhetlige metoder som 
mindfulness/oppmerksomt nærvær, kroppsorientert terapi, traumeorientert terapi/tilnærming og 
gruppeprosesser. Aktuelle fagområder er utviklingspsykologi, nevrovitenskap, tilknytningsteori, 
traumeforståelse og mindfulness. 
 
Søknader tas i mot fra privatpersoner, ideelle organisasjoner, forskningsorganisasjoner og bedrifter 
fra både Norge og utlandet. Utdelninger foreslås av et utdelingsråd med representanter fra ansatte 
og styremedlemmer. Dette rådet rangerer de innsendte søknadene basert på prosjektets tematikk 
og hvordan prosjektet har svart på spørsmål og retningslinjer i denne malen. Styret i stiftelsen 
fatter det endelige vedtaket om utdelninger. 

 

1. Bakgrunn, utfordringer og behov   

 Sett prosjektet inn i en større sammenheng. Presenter først bakgrunnen for prosjektet 
– ikke prosjektet som sådan. Begrunn deretter hvorfor akkurat dette prosjektet er 
viktig å gjennomføre. 

 Hvilke behov/utfordringer skal prosjektet ta fatt i og løse? 

 Hvordan kan prosjektet bidra til å møte behovet/løse utfordringen?    

 Hvem er målgruppen for prosjektet? 

2. Gjennomføring  
I denne delen skal beskrivelsen utdypes og dermed gjøre det mulig å vurdere i hvilken 
grad prosjektplanen gir et godt grunnlag for å få gjennomført aktivitetene og for å få 
nyttiggjort resultatene.  

2.1 Aktiviteter i prosjektet 

 Beskriv hver aktivitet med følgende punkter: 
- tittel 
- en kort beskrivelse av innholdet i aktiviteten 
- viktige leveranser og resultater som skal oppnås 
- sentrale milepæler for aktivitetene 
- ansvarlige personer for gjennomføring av aktiviteten 
- andre deltakere i aktiviteten  

 
Bruk gjerne et Gantt-skjema eller lignende. Stiftelsen EBV støtter som utgangspunkt 

prosjekter med varighet på maksimum ett år. 

2.2 Prosjektleder, organisering og forankring 

 Beskriv hvilken rolle hver av partnerne/nøkkelpersonene har i gjennomføringen av 
aktivitetene og hvilken kunnskap/kompetanse de bidrar med. 
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 Hvorfor er dere kvalifisert til å utføre arbeidet i prosjektet? 
 Inkluder CV for nøkkelpersonene (max 1 side per CV). 

 
Dersom prosjektet innebærer samarbeid med andre partnere, skal samarbeidet beskrives 
her. Dette kan dreie seg om relasjoner til andre nasjonale prosjekter/miljøer eller til 
internasjonale samarbeidsordninger. Viktige opplysninger knyttet til underleverandører 
kan også inkluderes her. 

2.3 Etikk, samfunnsansvar og religion 

Vurder etiske problemstillinger knyttet til gjennomføringen av prosjektet og utnyttelse av 
resultatene. En Bedre Verden er en allmennyttig stiftelse og ønsker i utgangspunktet en 
bred målgruppe. Prosjekter kan drives av religiøse organisasjoner, men forkynnende  
virksomhet (formidle, fortelle, overbevise om et religiøst budskap) vil ikke få støtte. Ved 
religiøs tilknytning, beskriv i søknaden hvilken rolle religion har i prosjektet. 
 

2.4 Relevans og samfunnsnytte 

 Hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet? 

 Hvorfor er støtten fra EBV viktig for å få gjennomført prosjektet? 

 I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører? 

3. Budsjett 
Inkluder et totalbudsjett for prosjektet i søknaden. Vis budsjett per aktivitet i henhold til 
kapittel 2.1. Vis hvor mye prosjektet har i egenfinansiering og/eller støtte fra andre kilder 
og hvor mye det søkes om fra stiftelsen EBV. Fram til og med 31.12.2023 vil støtten fra 
EBV som deles ut til enkeltprosjekter være oppad begrenset til kr 100,000. Tre firedeler 
av støtten vil bli delt ut ved prosjektstart, mens det resterende beløp vil bli utbetalt ved 
innsendelse av sluttrapport. Sluttrapporten må være av en slik kvalitet at material derfra 
kan potensielt benyttes i stiftelsens egen årsrapport. 

4. Referanser 
Oppgi eventuelle referanser slik: forfatter(e), årstall, tittel på arbeidet, tidsskrift, volum, 
sidetall. Referanser fra internet bør begrenses, men kan refereres med URL og dato 
siden ble besøkt. 

 


