OBS: For at kunne lave øvelserne i denne introduktionsguide skal du have
fuld adgang til puljeguiden.dk.
Kontakt Schultz Kundeservice på e-mail kundeservice@schultz.dk eller på
telefon 72 28 28 26 for at få et prøveabonnement.

Introduktionsguide til PuljeGuiden
Velkommen til Schultz’ introduktionsguide til PuljeGuiden (www.puljeguiden.dk). Formålet med denne guide er
at give dig en kort introduktion til, hvordan du aktivt kan bruge PuljeGuiden i dit arbejde med fundraising, og
hvordan du nemt finder svar på mange af de spørgsmål, du måske sidder med.
Guiden indeholder ti øvelser, der hver består af et spørgsmål (fx: Hvordan finder jeg information om en
bestemt fond?) og en vejledning til at finde svaret. Vælger du at gennemgå alle øvelserne, får du den bedste
introduktion til PuljeGuiden og de muligheder, værktøjet rummer.
For at gennemgå øvelserne skal du logge ind på www.puljeguiden.dk med dine profiloplysninger.
Tips til navigation
1. Når du har foretaget en søgning og vil ”starte forfra”, kan du klikke på et af de tre faneblade OM
FUNDRAISING, PROJEKTER eller PULJER OG FONDE. Du kan også vælge at bruge knappen
NULSTIL under rubrikken FJERN GAMLE SØGERESULTATER.
2. Når du har gennemført en øvelse, skal du vende tilbage til forsiden, før du starter på en ny øvelse. Du
kommer til forsiden ved at klikke på ”Hus-ikonet”, ”PuljeGuiden-logo” eller ”FORSIDE”.
3. For at sikre at du får de bedste søgeresultater, anbefaler vi, at du tilføjer * efter dit søgeord, fx
projektbeskrivelse* - så vil dine søgeresultater også inkludere andre måder at skrive ordet på, bl.a.
projektbeskrivelsen, projektbeskrivelser, projektbeskrivelserne etc.
Har du spørgsmål eller kommentarer til guiden, så kontakt Key Account Manager Søren
Mathiasen på telefon 41 95 47 47 eller via e-mail: sm@schultz.dk.
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Fanebladet OM FUNDRAISING
Øvelse 1 – Hvor finder jeg inspiration til at udarbejde en god projektbeskrivelse?
Du vil gerne have inspiration til at udarbejde en god projektbeskrivelse.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet OM FUNDRAISING
• Klik på ikonet 2. FORBEREDELSE
• Vælg i nederste højre hjørne Se alle dokumenter, der falder ind under Forberedelsesfasen
• Skriv i søgefeltet (under AFGRÆNS SØGNING) i venstre side projektbeskrivelse*
• Vælg metodeguiden Skabelon til projektbeskrivelse
• Når du har studeret denne, så gå ned i bunden af metodeguiden, og klik på linket til artiklen Den
gode projektbeskrivelse, hvor du kan få yderligere inspiration.

Øvelse 2 – Hvordan får jeg et overblik over metodeguider i PuljeGuiden?
Du vil gerne have et overblik over de metodeguider, der ligger i PuljeGuiden.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet OM FUNDRAISING
• Klik på SØG I HELE VIDENSBASEN i nederste venstre hjørne
• Klik på Vælg under DOKUMENTTYPE
• Afkryds Metodeguide og klik på OK
• Herefter vises alle metodeguider i PuljeGuiden.

Øvelse 3 – Hvordan får jeg et overblik over alle artikler i PuljeGuiden?
Du vil gerne have et overblik over artiklerne i PuljeGuiden vist fra ”ende til anden”.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet OM FUNDRAISING
• Klik på SØG I HELE VIDENSBASEN i nederste venstre hjørne
• Se rubrikken i nederste højre hjørne OVERBLIK, og klik på link til artikler i de enkelte faser. I bunden
af de enkelte artikler vil du kunne se link til andre relaterede artikler m.v.

Fanebladet PULJER OG FONDE
Øvelse 4 – Hvordan finder jeg information om en konkret fond?
Du vil gerne finde mere information om en konkret fond, fx Fonden Realdania.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet PULJER OG FONDE
• Skriv i søgefeltet (under AFGRÆNS SØGNING) i venstre side realdania*
• Vælg Fonden Realdania
• Undersøg, hvad de ikke giver støtte til (se under STØTTEOMRÅDER)
• Se, hvor mange ansøgninger de støttede i 2012 (se under ØKONOMISKE NØGLETAL).
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Øvelse 5 – Hvordan finder jeg fonde, der støtter et konkret projekt?
Du vil søge penge til et renoveringsprojekt på et af kommunens museer, som er bevaringsværdigt. Du
forventer, at projektet skal løbe mere end 60 måneder og kan opnå et tilskud på mellem en halv og en hel
mio. kr. Kommunens egenfinansiering skal maks. være 10 % af totalbeløbet. Du vil gerne finde ud af, hvilke
danske private fonde der yder støtte til sådan et projekt.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet PULJER OG FONDE
• Klik på PROJEKTTYPER og Vælg
• Afkryds Anlægs- og renoveringsprojekt og klik på OK
• Klik på FAGOMRÅDER og Vælg
• Afkryds Bygge og anlæg og klik på OK
• Klik på PROJEKTLÆNGDE og afkryds 60+ mdr.
• Klik på TILSKUDSRAMME og Vælg
• Afkryds DKK 500t-1000t og klik på OK
• Klik på EGENFINANSIERING og Vælg
• Afkryds 10 og klik på OK
• Klik på KATEGORI og Vælg
• Afkryds Privat og klik på OK
• Herefter kan du se de danske private fonde, der yder støtte ud fra dine valg.
OBS: Hvis du finder afkrydsningsmulighederne for ”brede” og ikke præcise nok, kan du, efter du har klikket på
”Vælg” eventuelt afkrydse en eller flere underrubrikker. Dermed indsnævrer du kategorierne.

Øvelse 6 – Hvordan finder jeg puljer og fonde, der yder støtte til et konkret
projekt/emne?
Du vil gerne identificere, hvilke puljer og fonde der yder støtte med udgangspunkt i idræt.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet PULJER OG FONDE
• Skriv i søgefeltet (under AFGRÆNS SØGNING) i venstre side idræt*
• Herefter vises de puljer og fonde, der indeholder noget om ”idræt”.
Er du en forening kan du på forsiden af PuljeGuiden læse om støtte til foreninger.

Øvelse 7 – Hvordan finder jeg ministerielle puljer, der yder støtte til et konkret
projekt/emne?
Du vil gerne identificere, hvilke ministerielle puljer der yder støtte med udgangspunkt i udsatte.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet PULJER OG FONDE
• Klik på KATEGORI og Vælg
• Afkryds Offentlig Ministeriel og klik på OK
• Skriv i søgefeltet (under AFGRÆNS SØGNING) i venstre side udsatte*
• Herefter vises de ministerielle puljer, der indeholder noget om ”udsatte”.
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Øvelse 8 – Hvordan finder jeg EU-midler, der gives på basis af et bestemt nøgleord?
Du vil gerne se, hvilke EU-midler der kan søges i forbindelse med nøgleordet sundhed.
Sådan gør du:
• Klik på fanebladet PULJER OG FONDE
• Klik på KATEGORI og Vælg
• Afkryds EU og klik på OK
• Skriv i søgefeltet (under AFGRÆNS SØGNING) i venstre side sundhed*
• Herefter vises de EU-midler, der indeholder noget om ”sundhed”.

PuljeGuiden generelt
Øvelse 9 – Hvordan finder jeg al information i PuljeGuiden om et bestemt nøgleord?
Du vil gerne se alt, hvad PuljeGuiden indeholder omkring nøgleordet ”børnehave”.
Sådan gør du:
• I søgefeltet i øverste højre hjørne af skærmen skriver du børnehave*
• Herefter får du en oversigt over de artikler, projekter samt puljer og fonde, der indeholder ordet
”børnehave” – klik på VIS ALLE.

Øvelse 10 – Hvor finder jeg brugermanualen til PuljeGuiden?
Du vil gerne have mere information om mulighederne i PuljeGuiden og vil derfor gerne læse brugermanualen.
Sådan gør du:
• Nederst på forsiden klikker du på Om PuljeGuiden
• Her kan du downloade brugermanualen i pdf-format. I manualen kan du bl.a. læse om, hvordan du
laver din egen profil med visning af Vores projekter, Mine søgninger og Mine favoritter, samt
hvordan du kan få overvåget og tilsendt nyheder på netop de emner, du ønsker.

Projekter
Fanebladet Projekter er der ikke lavet øvelser til; men du eller andre i din organisation har på dette faneblad
mulighed for at indarbejde de ideer og projekter, der opstår hen ad vejen. På den måde kan alle se og byde
ind på de ideer/projekter, der ligger i PuljeGuiden. Erfaringerne siger, at jo større og bredere ideerne er, jo
større chance er der for, at fonde og puljer synes disse er interessante. Fanebladet Projekter er derfor et godt
sted at vise/formidle de ideer, der opstår rundt om i organisationen.
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