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Ansøgningsprocedure for projektmidler fra FaKD 

  
Alle ansøgere skal udfylde og sende følgende til FaKD: 

1. Ansøgningsskema (jf. bilag 1) 

2. Projektbeskrivelse 

3. Budget og finansieringsplan (jf. bilag 2) 

 

Ansøgningsskemaet 

Udfyldes som angivet i skemaet (bilag 1).  

Der vil ved flere ansøgere i prioriteringen af de indsendte projekter lægges vægt på projektets 

faglige og/eller sociale og/eller uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssig relevans samt 

projektets fremtidsperspektiv (jf. række 12). Det er væsentligt, at det fremhæves, hvilket behov 

og/eller ”videnshul”, som projektet forsøger at belyse/udfylde – hvorfor er projektet vigtigt?  

 

Projekter der har potentiale til at medføre øget beskæftigelse for kliniske diætister vil som 

udgangspunkt blive prioriteret højt.  

 

Projektbeskrivelse 

Projektbeskrivelse inkl. evt. referenceliste for projektbeskrivelsen vedlægges. I projektbeskrivelsen 

skal det bl.a. illustreres, hvorfor projektet er af faglig relevans samt dets fremtidsperspektiv.  

 

Følgende bør fremgå af projektbeskrivelsen:  

 

Projektets formål og baggrund 

Præsenter behovet/problemstillingen, som ønskes belyses og redegør desuden for projektets 

videnskabelige og teoretiske grundlag. Afsnittet bør ikke fylde mere end 1 side1.  

 

Metode 

Beskriv, hvordan det er tænkt, at projektet skal udføres, herunder fx studiedesign.  

Afsnittet bør ikke fylde mere end 1 side.  

 

Projektets praktiske gennemførlighed/forskningsplan  

Her skal det beskrives, hvem der har ansvar for de enkelte delelementer af projektet samt hvilke 

kompetencer de projektansvarlige og medvirkende har og skal besidde for at kunne løfte denne 

opgave. Det skal desuden beskrives, hvorvidt det evt. er nødvendigt at tilkøbe hjælp udefra – for 

eksempel en statistiker, journalist/fotograf eller andet. Afsnittet bør ikke fylde mere end ½ side.  

 

 

Etiske aspekter/overvejelser i forbindelse med projektet  

Beskriv eventuelle etiske problemstillinger samt, hvorvidt projektet, hvis det drejer sig om et 

forskningsstudie, er eller vil blive anmeldt til Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet m.v.  

Afsnittet bør ikke fylde mere end ½ side.  

 
1 1 side = 2400 tegn, ½ side = 1200 tegn 
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Projektets resultater/forventede resultater 

Her beskrives det, hvilke resultater projektet eventuelt har ført med sig indtil nu og/eller hvilke 

resultater projektet forventes at kunne medføre samt disses betydning for den ernæringsfaglige 

profession. Afsnittet bør ikke fylde mere end én side. 

 

Publicering og formidling af projektet 

Her noteres, hvor projektet forventes at blive offentliggjort, og hvordan du/I vil formidle eventuelle 

resultater – eksempelvis, hvilke tidsskrifter / aviser / medier, som du/I har til hensigt at sende en 

artikel / pressemeddelelse til.  Afsnittet bør ikke fylde mere end ½ side. 

 

Referenceliste 

Til sidst vedlægges referencelisten for projektbeskrivelsen.  

 

Omfang 

Projektbeskrivelsen må maks. fylde 5 sider, eksklusiv referenceliste.  

 

Budget og finansieringsplan 

I ansøgningen skal vedlægges et budget, hvori det skal skitseres præcist, hvad projektmidlerne 

skal anvendes til. Der kan maks. ansøges om 100.000 kr.  

I budgettet skal samtlige budgetposter (løn, udstyr/materiale, evt. konferenceomkostninger m.m.) 

angives med markering af, hvad der søges midler til hos FaKD. Budgettet skal desuden indeholde 

oplysninger om: egenfinansiering, midler fra andre fonde, samt øvrige finansieringskilder.  

Af bilag 2 fremgår en skabelon for budgettet, som skal anvendes.  

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen skal være FaKD i hænde senest d. 01. maj 2022. 

 

Ansøgningen skal sendes til bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk. Har 

ovenstående ikke modtaget ansøgningen inkl. udfyldte bilag inden ansøgningsfristen, vil projektet 

blive afvist. Alle ansøgere vil få besked, om de har fået tildelt projektmidler eller ej senest d. 30. 

juni 2022. Der gives ikke begrundet afslag.  

 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til projektmidlerne, ansøgningsproceduren eller andet bedes du sende en mail til 

ca@diaetist.dk. 
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