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SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA 
BOUDLÆGSPULJEN 

Boudlægspuljen findes til gavn for at forebygge og nedbryde ensomhed blandt ældre 
borgere i Københavns Kommune. Puljens kriterier læses på side 4 eller ved at klikke her. 

OPLYSNINGER OM ANSØGER 
Projektets titel 

Ansøgers oplysninger 

Forening/organisation: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

Telefon: 

E-mail:

CVR-nr. (for udbetaling af midler kræves et CVR-nr.): 

Evt. link til hjemmeside: 

Dato: 

Aktivitetens kontaktperson 

Navn: 

Telefon: 

E-mail:

OVERORDNET PROJEKTINFORMATION 
Beskriv med én linje, hvad der søges om midler til. 

I hvilken periode finder projektet sted? 

Hvor mange borgere fra målgruppen deltager i alt i projektet? 

Hvor mange frivillige vil være tilknyttet projektet? 

https://www.kk.dk/brug-byen/kultur-og-projektstoette/puljer-til-sociale-og-kulturelle-formaal/indsatser-mod-ensomhed-blandt-aeldre
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I de følgende tekstfelter skal du beskrive målgruppen for projektet, den eller de 
aktiviteter, der indgår i projektet samt beskrive, hvordan projektet imødekommer 
Boudlægspuljens kriterier (se side 4 eller Københavns Kommunes hjemmeside).

PROJEKTETS MÅLGRUPPE, AKTIVITETER OG FORMÅL 

Beskriv projektets målgruppe, herunder: 

• Hvordan målgruppen for projektet lever op til puljens kriterier
• Hvor mange deltagere fra målgruppen, der forventes at deltage i projektet
• Hvilken bydel i Københavns Kommune, målgruppen primært er bosiddende i, hvis muligt

Maksimum 1500 tegn. 

Beskriv projektets aktivitet(er), herunder: 

• Hvor ofte aktiviteterne udføres hvis gentagende, eller hvis der er flere aktiviteter
• Hvis projektet består af flere aktiviteter, hvor mange deltagere der forventes at deltage i

hver aktivitet
• Hvor finder aktiviteten/aktiviteterne primært sted:

Maksimum 1500 tegn. 
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Beskriv, hvordan projektet opfylder puljens kriterier, herunder 

• Hvilken forandring, projektet vil føre til for målgruppen.
• Se eventuelt puljens kriterier på side 4.

Maksimum 1500 tegn. 

Nedenstående felter omhandler projektets økonomi og finansiering samt din eller din 
forenings tidligere bevillinger fra Boudlægspuljen. Vær opmærksom på, at du også 
skal benytte et særligt budgetskema, som du finder på hjemmesiden (link nedenfor). 

BUDGET OG ANSØGT BELØB 
Hvilket beløb ansøges der om fra Københavns Kommunes Boudlægspulje? 

Kroner:  

Der skal vedlægges et budget som bilag til ansøgningen indsat i budgetskabelonen, som 
findes på kommunens hjemmeside her.  

Er der søgt andre midler til finansiering af aktiviteten/er der egenfinansiering? 

Hvis ja, anfør finansieringskilde (egenbetaling, hvor er der søgt) og nævn beløb: 

Hvis du eller din forening har modtaget midler fra Boudlægspuljen før, så skriv i hvilke år, 
hvad beløbet var, og hvad projektet hed. Gå maksimum fem bevillinger tilbage.   

År Beløb i kroner Projekt 

https://www.kk.dk/brug-byen/kultur-og-projektstoette/puljer-til-sociale-og-kulturelle-formaal/indsatser-mod-ensomhed-blandt-aeldre
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FORENINGENS VEDTÆGTER 
Hvis ansøger er en forening/organisation med vedtægter, vedlægges disse som bilag til 
ansøgningen.  

ØVRIGE BILAG 
Der kan om nødvendigt vedlægges uddybende bilag om eksempelvis projektets aktiviteter, 
samarbejdspartnere, tidsplan eller andet, som ansøger finder relevant for ansøgningen. I 
sagsbehandlingen af ansøgninger kan der desuden opstå behov for øvrig afklaring. I det 
tilfælde vil Center for Ældreliv og Innovation kontakte ansøger.  

KONTAKT TIL BOUDLÆGSPULJEN 
For vejledning og spørgsmål til ansøgningsprocessen og/eller ansøgningsskemaet kan du 
besøge vores hjemmeside her, hvor du finder ofte stillede spørgsmål og svar. Finder du ikke 
svar på dit spørgsmål her, kan du kontakte puljen på  boudlaeg@kk.dk. 

Formål med Boudlægspuljen og puljens kriterier 

Boudlægspuljen anvendes til gavn for ældre hjemmeboende borgere, der giver udtryk for, at de 
føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, 
naboer mv. Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde 
ensomhed og social isolation. 

Der kan ydes støtte til initiativer, der har til formål at styrke den ældre borger, så vedkommende 
selv bliver i stand til at bryde den sociale isolation. 

Det kan for eksempel være: 

• Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
• Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
• Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne:

o For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
o Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
o Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre.

Initiativerne skal have bæredygtige perspektiver forstået på den måde, at de skal have 
længerevarende effekt på den ældres sociale liv. 

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvortil der er knyttet varige driftsudgifter, eller hvor der er 
behov for flerårige bevillinger. 

Ansøgning om tilskud fra Boudlægspuljen 

Ansøgninger på under 200.000 kroner modtages hele året rundt. Ansøgninger på 200.000 
kroner og derover modtages to gange årligt mellem 1.-15. april og 1.-15. oktober. 
Sagsbehandlingstiden er mellem 4-8 uger, så søg altid i god tid. 

Ansøgninger sendes til Center for Ældreliv og Innovation på boudlaeg@kk.dk. 
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