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Olympiadepuljen/FL2021 Sagsnummer 21/11082

Projektbeskrivelse til Olympiadepuljen/FL 2021 

Grundoplysninger 

1. Projekttitel:

2. Projekttype Naturvidenskabelig olympiade Større national konkurrence Værtskab 

Sæt X 

3. Stamoplysninger

 Ansøger:

 CVR-nummer:

 Institutionsnummer:

 Adresse:

 Mail:

3.a. Kontaktperson

 Navn:

 Titel:

 Tlf.-nr.:

 Mail:

3.b. Oplys om medvirkende parter og deres hovedopgaver og kompetencer:

Om olympiaden/konkurrencen 

4. Beskriv olympiaden/konkurrencen/værtskabet, herunder hvordan den understøtter
puljens formål, som beskrevet i vejledningen om puljen i afsnit 1.1 Puljens baggrund og 
formål: 

5. Argumenter for at det er en olympiade/konkurrence eller værtskab, der understøtter
talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i naturvidenskabelige
olympiader og større nationale konkurrencer i matematik, fysik, kemi, biologi mv.:
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6. Beskriv hvordan olympiaden/konkurrencen/værtskabet vil øge synligheden af de
naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre
uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi:

7. Oplys, hvilken international olympiade projektet knytter an til:
(Udfyldes kun ved ansøgning om tilskud til naturvidenskabelige olympiader) 

8. Beskriv projektets danske og eventuelle udenlandske aktiviteter, herunder hvilke andre
aktører end dem, som er angivet i punkt 3.b foroven, der forventes inddraget i forbindelse
med disse aktiviteter:

9. Beskriv hvordan elever udvælges til at deltage i olympiaden/konkurrencen:
(Udfyldes ikke ved ansøgning om tilskud til værtskab) 

10. Oplys projektets geografiske dækningsområde:
(Udfyldes kun ved ansøgning om tilskud til afholdelse af større nationale konkurrencer) 

11. Beskriv hvilke materialer der forventes udviklet, samt hvorledes de bliver offentliggjort:

12. Oplys forventet tidsplan for projektet:

13. Kommenter budgetposterne kort:

Om deltagerne 

14. Målgruppe:

Det gymnasiale område: HHX STX HTX HF Andet 

Sæt X(’er) i felterne til højre 

Grundskoleområdet: Indskoling Mellemtrin Udskoling 

Sæt X(’er) i felterne til højre 

Fritekst til supplerende oplysninger: 

15. Forventet deltagelse
(Udfyldes ikke ved ansøgning om tilskud til værtskab)
(Navngiv aktiviteten, jf. pkt. 8, og oplys antal – i det omfang, det er muligt):

Deltagende 
skoler 

Deltagende 
elever 

1. runde/aktivitet:
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14. Målgruppe: 

  

  

  

  

Fritekst til supplerende oplysninger: 
 

 

Udbytte af olympiaden/konkurrencen 

16. Forventede resultater og udbytte: 
(Beskriv de forventede resultater og forventet udbytte for eleverne ved at deltage i olympiaden/konkurrencen, samt oplys - om muligt - de 
faktiske resultater fra aktiviteterne i 2020/2021 eller seneste olympiade/konkurrence) 
(Udfyldes ikke ved ansøgning om tilskud til værtskab) 

 

17. Beskriv hvordan viden og erfaringer fra olympiaden/konkurrencen/værtskabet udbredes: 

 

Link(s):  

 

Underskrift 

 Navn:  

 Titel:  

 Dato:  

 Underskrift: 
 

 

Projektbeskrivelsen printes og underskrives af ansøgers ledelse – eller en person, ledelsen har 

bemyndiget til at underskrive ansøgninger om tilskud.  

 

Inden ansøgningsfristens udløb skal ansøger indsende følgende til puljefou@uvm.dk: 

   • Den underskrevne og indscannede kopi af projektbeskrivelsen (pdf-format)  

   • Den udfyldte skabelon for projektbeskrivelsen uden underskrift (word-format)  

   • Budget 

   • Eventuelle andre bilag 

 

I emnefeltet skal ”Olympiadepuljen/FL 2021” angives.  

 

Frist for indsendelse af ansøgningen er tirsdag den 17. august 2021, kl. 13.00. 

2. runde/aktivitet: 

3. runde/aktivitet: 

4. runde/aktivitet: 

5. runde/aktivitet: 
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