
Velkommen - Program

17.00-17.10 Velkomst v. udviklingskonsulenter fra Randers Kommune: Kultur og Fritid, Landdistriktsudvikling samt LAG Randers-
Favrskov.

17.10-18.00 Åbent kontor: Få sparring eller book et møde med LAG-koordinatoren, Landdistriktspuljen, central fundraiser m.fl. 

18.00-18.30 Pause m. Sandwich

18.30-19.30 Introduktion til værktøjet: fonde.dk v. Rasmus Munch. Oplæg:

· Hvad I som forening m.fl. kan få ud af fonde.dk?

· Hvordan I bruger fonde.dk?

· Han vil vise, hvilke hjælpeguides der er i værktøjet til fundraising for foreninger m.fl.

Husk at du kan få gratis adgang til onlineværktøjet: fonde.dk inden fundraising-aftenen – klik her

Bemærk at der kan gå en lille uges tid inden du modtager din adgangskode.

19.30-20.00 Korte oplæg om: LAG-midler, Landsbypuljen, Bredbånd i landdistriktet, Kultur og Fritid samt generelt om fonde.

20.00-20.30 Spørgsmålsrunde: Jeres udfordringer med at søge fondsmidler? Tilstede er udviklingskonsulenter fra Randers Kommune, 
der vil kunne give sparring på projektudvikling, og hvordan der kan skaffes midler til projekter, aktiviteter osv.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePU-p4RNpC5GZgaLTtzJo6Lh3CLi2j_3hWVdUATO0FOlF0Vg/viewform?c=0&w=1
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Om Fundraiseren

Rasmus og Dennis
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”I er MODIGERE end I tror, STÆRKERE end I 

ser ud til, og KLOGERE end I ved”

Citat: Peter Plys

OM JER!
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I n t ro  t i l

fundra is ing
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Overbevisning?
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Realitet?
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Hvad kommer først?
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Grundlæggende principper

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Nogle tal…

+4.000
p r i v a t e  f o n d e

+500
O f f e n t l i g e  p u l j e r

+1.000
K o m m u n a l e  p u l j e r

+100
N o r d i s k e  p u l j e r
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Årligt bevillingsniveau fordelt på 
beløbskategorier (2016)

Bevillinger fordelt på 

kategorier

Antal

fonde

Bevillingernes samlede 

størrelse

Udbetalingernes 

samlede 

størrelse

Mere end 50 mio. kr.

Mellem 10 og 49,9 mio. kr.

Under 10 mio. kr.

Ingen bevillinger

44 fonde

38 fonde

4.036 fonde

6.139 fonde

14,4 mia. kr.

755 mio. kr.

1,5 mia. kr.

0 kr.

8,6 mia. kr.

592 mio. kr.

1,5 mia. kr.

63 mio. kr.
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Offentlige puljer

•

•

•

• www.statenstilskudspuljer.dk

•

http://www.statenstilskudspuljer.dk/
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Indsamling/Crowdfunding
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Sponser ing  og  kommerc ie l l e  

par tnerskaber
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•

•

•

•

•

Hvorfor arbejde med ekstern 
finansiering?
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Det  gode  pro jek t  og

Den gode  ansøgn ing
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Hvad definerer et støtteværdigt projekt?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Evaluering af fondslisten

•

•

•

•

•

•

•
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Evaluering af fondslisten

•

•

•

•

•

•
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Efter du har indsat et billede, skal 
du slette billedet, hvis du ønsker 

et nyt sat ind. 
Nulstille siden og indsætte et nyt 

billede via image Library. Hvad skal en ansøgning indeholde?

• 1-2 A4-sider + evt. bilag

• Hvem ansøger? (Organisation/forening)

• Hvad er projektet? (Beskrivelse af 
projektet, inkl. formål, 
samarbejdspartnere mv.)

• Hvad er budgettet for det samlede 
projekt? (evt. som bilag)

• Hvad søges der konkret til? (fx hele 
projektet eller dele af projektet, gerne 
med budgetposter)
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Sælg din idé!



22

Men ikke sådan…
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Værktø je r  på  Fonde .dk
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Fonde.dk
https://www.fonde.dk

https://www.fonde.dk/


25

Ansøgn ings tekn ik

og  s t ruk tur
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Skab sammenhæng på tværs

P r o j e k t e t s
f o r m å l

O r g a n i s a t i o n e n s
f o r m å l

S t ø t t e y d e r s
f o r m å l
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Flere tips til skrivefasen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Før du går i gang
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Ansøgningens hovedelementer

1 .  ANSØGNINGSSKEMA

2.  FØLGEBREV

3.  
PROJEKTBESKRIVELSE

4 .  B ILAG
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•

•

•

•

•

•

•

Ansøgningsskema
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Følgebrev
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•

•

Projektbeskrivelse
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Projektbeskrivelse uden retningslinjer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Bilag
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Hvilke elementer skal ansøgningen som 
minimum indeholde?

Målrettet 
følgebrev

1  s i d e

Projekt-
beskrivelse

M a x .  5  s i d e r

Budget- og 
f inansiering

1  s i d e s  o v e r b l i k

Relevante 
bilag

S t ø t t e b r e v e
P r i s o v e r s l a g

E t c .
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Pro jek tøkonomi
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Hvad glemmer vi ofte i vores 

budgetter – og hvorfor er budgettet 

vigtigt?
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•

•

•

•

•

Budget- og finansieringsplan
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Egenfinansiering

Værdien  a f
eget  arbe jde

Fr ivi l l ig  
arbe jdskra f t

Eksis terende 
akt ivi te ter

Penge Lokaler,  
byggegrund

mv.
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Flere gode råd til budgettet

•

•

•

•

•

•
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Driftsbudget
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Budget- og finansieringsplaner

•

•

•

•

•

•

•
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Kan vi få midler til drift

- hvor går grænsen?
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Hvor ligger udfordringen?

Dr i f t  under  
pro jekte t

Dr i f t  e f te r  
pro jekte t
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Hvad sker der efter projektets realisering?

•

•

•
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Indsamling/Crowdfunding
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Crowdfunding

•

•

https://www.booomerang.dk/

https://www.booomerang.dk/
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Sådan gør du…

• Lav en troværdig og ærlig projektbeskrivelse - og en projektvideo - video er altafgørende.

• Fortæl hvilke ressourcer du har, din profil, kompetencer etc.

• Alt peger på at folk i stigende grad støtter ting de føler sig følelsesmæssigt forbundne med, altså som de tænder på, fordi de 

er interesserede i ‘sagen’.

• Statistikker viser, at de første 30% af din funding får du igennem dit netværk

• Opdateringer af crowdfunding projekt er super vigtigt - hold det løbende opdateret, informere dine ‘backers’ - det er dit 

indledende kundegrundlag
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Indsamling (klassisk)

•

•

www.dgi.dk/gaver

•

Videolink: http://www.screencast.com/t/iqbBhSstzc

http://www.dgi.dk/gaver
http://www.screencast.com/t/iqbBhSstzc
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Indsamling (klassisk)
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Cases
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Forskellige cases
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https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/
https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/
https://hvinningdalhallen.wordpress.com/
https://hvinningdalhallen.wordpress.com/


Oplæg

1. Landsbypuljen 

2. LAG Randers-Favrskov

3. Bredbåndspuljen

4. Kultur og fritid

5. Generel fundraising



1. Landsbypuljen (Steffen Thier)

• 2 ansøgningsrunder
• én forår og én efterår

• Mellem 5.000 kr. – 150.000 kr.
• Ingen krav om egenfinansiering, men en god idé.

• Aktiviteter der kan støttes
• Procesaktiviteter - Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan 

være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

• Forprojekter - Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility” studie, der skal belyse om noget kan lade 
sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

• Nye aktiviteter og faciliteter.

• Hvem kan søge?
• Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.

• Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis 
dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.

• HUSK!
• 2 tilbud ved mere end 50.000 kr. 

• Underskrevne foreningsvedtægter

• CVR - Nummer

• Brug skabelonerne som findes på Landsbyer.Randers.dk

• Forskellige aftaler og godkendelser



Koordinator Mette Risager

Mobil: 60795313

Mail: mr@lagranders-favrskov.dk

2. LAG Lokal Aktions Gruppe

LAG Randers-Favrskov



LAG Randers-Favrskov
bestyrelse (8-5)



LAG Randers - Favrskov
Udviklingsstrategi 2014-2020

Erhverv

• Fødevarer

• Turisme

• Andet..

• Netværk

Rammevilkår

• Forskønnelse

• Adgang – stier m.v.

• Adgang til 
naturoplevelser

• Kulturelle forhold

• Netværk



• Kommer til borgermøder m.v. 

• Hjælp med at facilitere processer

• Sparring og hjælp med ansøgninger

• Sparring på fundraising generelt

Ansøgningsfrister 2019: 
18. januar, 12. april og 2. september.

Koordinator er ansat til at hjælpe jer:



Indstiller projekter:

Legalitetskontrol og udbetaling hos 
Erhvervsstyrelsen. 

EU midler under Landdistriktsprogramet

Kommunale midler til Rammevilkår. 
Landdistriktsudvalget behandler og sender 
endelige tilsagn. Kommunen udbetaler.



Projektering
fra ide til projekt

• Hente 2 sammenlignelige tilbud på udgifter over 
50.000 kr.

• Byggetilladelse, landzone, legepladsinspektør…

• Samarbejde (Lokal Udviklingsplan)

• Frivilligt arbejde (100 kr pr time)

• Elektronisk ansøgningsystem.



• Landsbyprisen 2019 – 150.000 kr. Region Midtjylland

• Landdistriktspuljen (forsøgsprojekter)

Erhvervsstyrelsen

Inspiration og mere på: livogland.dk



3. Puljer og bredbåndsmuligheder

• Bredbånd er det nye sort!

• Får stadigt større betydning ift. vækst og bosætning

• Regeringens 2020 mål – alle husstande skal have adgang til 
højhastighedsbredbånd!

• Men – ikke økonomisk attraktivt for udbyderne i de tyndere befolkede 
område

• Her kan en løsning være at søge en bredbåndspulje..



Puljer og bredbåndsmuligheder

Regeringens bredbåndspulje
 Afsat 100 mio. kr. i 2018
 Dårlig dækning = Maks. 10 mbit/s
 Der kan gives tilskud til infrastruktur, der 

senest i 2020 skal kunne levere 100 
Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

 Projekter bedømmes bl.a. ud fra kriterier 
om andel landzoneadresser, antal 
husstande der deltager samt 
egenbetaling

 Kræver tilkendegivelser fra involverede 
husstande

 Alle udbydere kan byde ind på projektet

Eniigs bredbåndspulje
• Afsat 150 mio. kr. til puljen – alle i 

deres forsyningsområde kan søge
• Min. 20 husstande – tilslutning på 

min. 80 %
• Individuelle beregninger -> 

behandlingstid -> dialog
• Desto længere mellem husstandene 

– desto dyrere etablering
• Ingen krav ift. nuværende dækning

• Kræver tilkendegivelser fra 
involverede husstande

• … husk at undersøge mulighederne 
for håndværkerfradrag…



Puljer og bredbåndsmuligheder

• Brug for mere info?

• Tjek www.bredbaand.randers.dk

• Eller kontakt Randers Kommunes 
bredbåndskoordinator
• Søren Brøndum Christensen

• sbc@randers.dk – 8915 1151 – 2168 6035

http://www.bredbaand.randers.dk/
mailto:sbc@randers.dk


Generel Fundraising

Intern fundraiser i Randers Kommune. (Primært overordnet hjælp med 
finansieringsmuligheder med fokus på fonde)

• Kristina Margrethe Rasmussen
Udviklingskonsulent og fundraiser

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
Laksetorvet 1 Lok. D 2.51 
8900 Randers C

89151193 - 21510106
https://landsbyer.randers.dk/finansiering-puljer-og-fonde/fondedk/

https://landsbyer.randers.dk/finansiering-puljer-og-fonde/fondedk/


Finansieringsmuligheder til projekter

• Der er taget udgangspunkt i Jeres projekter, dvs. der er fokus på Anlægs 
projekter og aktiviteter i koblingen til dette.

• Ikke alle fonde støtter alle typer af projekter (jf. anlægsprojekter!)

• Kommunale puljer, lokale fonde, LAG-midler (EU), Friluftsrådet (tips og 
lottemidler – nationale puljemidler),”nationale”-fonde med lokale puljer

• Fonde: (lokale og nationale)
• Lokale- og anlægsfonden (mindre pulje op til 200.000)
• ELRO fonden (lokal afgrænsning)
• Nordea-fonden (gennem det lokale Nordea-pengeinstitut, Kystpuljen til aktiviteter. 

Pulje til skolehaver)
• A. P. Møller Fonden (Kulturhistorie, industrialiseringen og 2. Verdenskrig mm.)
• Realdania: Program: Underværker (Stedet tæller, klyngelandsbyer m.m)



Lokale- og anlægsfonden 1

• Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer til idræts-, kultur- og fritidslivet med 
henblik på både nutidens og fremtidens behov. De vil skabe flere og bedre 
fritidsfaciliteter:  http://www.loa-
fonden.dk/projekter/#?type=&years=&regions=&elements

• Projekter – Emne: 

• Klublokale- og Værestedspuljen øger antallet af klublokaler og væresteder og giver det 
frivillige arbejde flere udfoldelsesmuligheder.

• Flere leverandører har udviklet multibaner på baggrund af LOA-fondens krav til 
multibaner. De multibaner opfylder kriterierne for at modtage støtte og er således en 
stor hjælp til klubber, der ønsker at anlægge en multifunktionel minibane med støtte. 

Idrætshal
Idrætshus
Idrætsanlæg
Gadeidræt
Byrum
Naturrum

Vandkultur
Kultur
Dans
Friluftsliv og spejder
Museer
Klubhus
Forsamlingshus
Anlæg på skoler

http://www.loa-fonden.dk/projekter/#?type=&years=&regions=&elements


Lokale- og anlægsfonden 2
• Det støtter vi: Idræt/Kultur/Friluftsliv

• Projekter (samlede ansøgte projektbudget) mellem 100.000 - 1.500.000 kr. og Projekter over 1.200.000 
kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr. 

Støtten gives til opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Ved 
opholdsfaciliteter forstås rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig 
til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater og 
dans. Opholdsfaciliteter kan fx være klublokaler, spejderhytter, forsamlingshuse og kulturhuse.

• Hvem kan søge? Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil 
bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

• 1 Nybyggeri Nybyggeri af opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

• 2 Udbygning og ombygning Vi støtter udbygning og ombygning af eksisterende opholdsfaciliteter til idræt, 
kultur og friluftsliv og andre fritidsformål. Det kan være egentlige udbygninger og større ombygninger, 
men det kan også være mindre ombygning af fx et depotrum til klublokale. Det er dog ikke tilstrækkeligt 
med en ombygning, der skal også være en væsentlig udvidelse af areal til ophold.

• 3 Køb af mindre ejendom Vi støtter køb af mindre ejendom som fx tidligere boliger, butikslokaler eller 
industri, der kan benyttes som opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

• 4 Multibaner Vi støtter multibaner, men bemærk, at multibaner højst kan støttes med 100.000 kr. For at 
opnå støtte skal multibaner leve op til følgende kriterier:

Banen er multifunktionel, dvs. med mulighed for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter. Der er 
aktivitetsmuligheder både på langs og på tværs af banen. Sociale opholdsmuligheder er integreret i 
banens udformning. Banen måler minimum 13 x 21 meter .Banen fremstår åben og frit tilgængelig. Banen 
kan ikke forhåndsreserveres/bookes ud over almindelig skoletid (hverdage kl. 8 - 15). Brugerne skal sikres 
indflydelse på banens anvendelse. Banen er i funktion i mindst 10 år. Se vejledende eksempler på 
multibanens udformning: Fremtidens multibaner

http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/


Lokale- og anlægsfonden 3
• 5 Aktivitetspladser Vi støtter aktivitetspladser, men bemærk at aktivitetspladser kun kan 

opnå støtte, hvis de opfylder følgende kriterier:

Aktivitetspladserne er multifunktionelle, dvs. med faciliteter, der understøtter flere 
forskellige aktiviteter som boldspil, bevægelsesaktiviteter, friluftsaktiviteter, fitness- og 
fysiske træningsaktiviteter samt idrætslige lege. Aktivitetspladserne appellerer til 
bevægelse i en bred brugergruppe på tværs af aldersskel. Der er overdækkede sociale 
opholdsmuligheder i umiddelbar sammenhæng med aktivitetsarealerne. 
Aktivitetspladserne og de enkelte aktivitetsmuligheder placeres åbent og frit 
tilgængeligt. Faciliteterne kan ikke forhåndsreserveres ud over almindelig skoletid 
(hverdage ml. kl. 8-15).Brugerne skal sikres indflydelse på aktivitetspladsernes 
anvendelse. Aktivitetspladserne er i funktion i mindst 10 år.

• 6 Handicaptilgængelighed. Vi støtter forbedret handicaptilgængelighed til 
opholdsfaciliteter inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Det kan fx 
være ramper og handicaptoiletter. Der gives dog ikke støtte til offentlige bygninger, da 
handicaptilgængelighed til kommunale og andre offentlige bygninger betragtes som en 
offentlig opgave.

• Det støttes ikke: Påbegyndte eller færdige projekter. Almindelig renovering og 
vedligeholdelse. Projekter uden en økonomisk eller juridisk ansvarlig person. Privat 
ejede faciliteter. Faciliteter, der primært er til brug for skoler, undervisning eller 
børnepasning. Legepladser (med mindre, der er særlige aktivitetsmuligheder). 
Udendørs fitnessanlæg med mindre det er del af en større aktivitetsplads. 
Idrætsredskaber, andre rekvisitter, inventar, løsøre med videre. Servicefaciliteter (fx 
køkken, bad og depot). Tekniske løsninger til lys, lyd og varme

http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
http://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/


Lokale- og anlægsfonden 4
• Oprette en profil i onlineansøgningsskema: 

• http://ansogningssystem.loa-fonden.dk/loauserlogin.aspx

• http://ansogningssystem.loa-fonden.dk/Main.aspx

• Velkommen til Lokale- og Anlægsfondens ansøgningsside. 
Ansøgningsprocessen er opdelt i fem trin/skærmbilleder:

• 1. trin - Kontaktdata

• 2. trin - Projektoplysninger

• 3. trin - Finansiering

• 4. trin - Upload, her kan bilag, der vedrører din ansøgning 
uploades

• 5. trin - Send ansøgning, her kan du se dine samlede 
indtastninger i ansøgningen og rette i dem inden du indsender 
ansøgningen

http://ansogningssystem.loa-fonden.dk/loauserlogin.aspx
http://ansogningssystem.loa-fonden.dk/Main.aspx


ELRO Fonden 1
• http://www.elrofonden.dk/

• ELRO fondens formål 
• (Formålet står i §2 i Vedtægter for ELRO FONDEN 

vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.04.2013)

• 1.ELRO Fondens formål er at støtte sportslige, 
kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og 
aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og 
aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning 
og udvikling.

• 2.Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, 
herunder foreninger samt hel- og halvoffentlige 
myndigheder/institutioner.

• 3.Ansøgere må have en ikke uvæsentlig tilknytning 
til ELRO ambas tidligere forsyningsområde: 
http://www.elrofonden.dk/default.asp?id=24

• Proces: Elro fonden deltager gerne i et møde med 
ansøger, inden ansøgningen bliver fremsendt.

http://www.elrofonden.dk/
http://www.elrofonden.dk/default.asp?id=24


Fonden
Tilskud: Op til 500.000, andre finansieringsmuligheder skal være søgt/afprøvet. Ansøgningsdatoer: 28/2, 31/5, 31/8 

og 30/11, 1 gang årligt, via et ansøgningsskema på ELRO Fondens hjemmeside. 

Udlodning vil som hovedregel blive givet til anlæg dvs. fysiske ting. 

• Særlige arrangementer og projekter. 

• Der vil kun undtagelsesvis blive givet støtte til drift. 

Der gives ikke støtte til:

• formål, der er en åbenlys offentlig opgave. 

• Udflugter, studieture og fester gives der ikke støtte til. 

• Pt. gives der IKKE tilskud til julebelysning. 

• Tøj til sportsklubber kan der ikke gives støtte til.

Der kan ikke gives støtte til projekter og indkøb af anlæg, som er

afholdt, før ELRO Fonden har givet tilsagn om støtte.



• Se mere på www.elrodage.dk

• ELRO Fonden, økonomisk garant for et stort event “ELRO Dage”, som vil foregå fra 
24/5 til 26/5 2019. Et godkendt arrangement skal gennemføres på én af de 
angivne datoer.

• ELRO Fonden ser yderst positivt på, at foreninger i lokalområder arbejder 
sammen om arrangementer.

• Ansøgninger behandles løbende. Maksimal behandlingstid er 4 uger. Sidste frist 
for ansøgning er den 31. marts 2019.

• Alle foreninger, klubber og institutioner m.m. i ELROs tidligere forsyningsområde 
får en enestående mulighed for at kunne tjene penge til klubkassen

• Sportsstævner, Større arrangementer solist eller band, mindre aktiviteter i 
forsamlingshusene

http://www.elrodage.dk/


Tuborg fondet - Udvikle åbne, mangfoldige 
fællesskaber
Lokale initiativer — Op til 100.000 kr. 
I Danmark er vi stolte af vores foreningsliv. Det er en vigtig grundpille i vores 
demokrati og velfærdssamfund. Eksempler på temaer, der vil blive prioriteret 
er:

•Lokale initiativer, der inkluderer nye og flere mennesker i fællesskaber

•Musikfællesskaber

•Nye deltagelsesformer

•Mere rummelige og mangfoldige organisationer

•Lettere adgang til civilsamfundets fællesskaber

•Vidensdeling i civilsamfundet

•Udvikling af frivillig ledelse og frivillighed



Tuborg fondet - Udvikle åbne, mangfoldige 
fællesskaber
Lokale initiativer — Op til 100.000 kr. 
• Se mere på: https://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi

• Tuborgfondet skelner mellem lokale initiativer og større projekter. Vi 
støtter en lang række projekter indenfor vores tre indsatsområder. 
Støtter som fx sport, byggeri og renovering. Læs mere om 
Tuborgfondets indsatsområder under ’Det støtter vi’, før I sender jeres 
ansøgning.

• For at søge støtte til et lokalt initiativ eller mindre projekt, skal I 
oprette en konto i og udfylde Tuborgfondets online ansøgningsskema.

• Det tager os 4-6 uger at behandle jeres ansøgning.

https://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi


DGI - Fundraising, rådgivning og støttemuligheder
Foreningspuljen:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

For alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt (ikke nødvendigvis medlem af DGI og DIF/specialforbund). Ansøgning via CFR-
registret

- Meget let ansøgningsprocedure, men kort beskrivelse af projektidé og budget

- 45 mio. kr. årligt, fordelt med 15 mio. kr til hhv. små, mellem og store projekter

- 0-25.000 kr.: Udvikling af foreningens grundlæggende virke. Ansøgning løbende

- 25-100.000 kr.: Udvikling af foreningens grundlæggende virke og større udviklingsprojekter.

Ansøgning den første i hver måned

- 100-500.000.: Ansøgning 1. februar, maj, august og november. 

Større udviklingsinitiativer

med særligt fokus på :

1. at få flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet

2. at styrke foreningens betydning i lokalområdet

3. at skabe læring som andre foreninger kan få glæde af.

- Ét formål pr. ansøgning, én ansøgning pr. forening eller pr. afdeling i flerstrengede foreninger

pr. år

- Se liste med foreninger i jeres kommune, der allerede har fået bevillinger fra puljen

her: https://www.dgi.dk/media/24534/bevillinger_20181022.pdf

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/media/24534/bevillinger_20181022.pdf


DGI - Fundraising, rådgivning og støttemuligheder
DGI Østjyllands Jubilæumsfond

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/om-dgi-oestjylland/jubilaeumsfonden

- For DGI Østjyllands medlemsforeninger

- Tilskud til anderledes foreningsarrangementer og foreningsbaserede projekter

- Der gives IKKE støtte til materialer, redskaber, mursten og lign.

- Ansøgningsfrist løbende

DGI Impact Innovationskonkurrence:

https://www.dgi.dk/impact?gclid=EAIaIQobChMIzeWGna213gIVlfhRCh2tkA_8EAAYASAAEgI6EvD_BwE

Innovationskonkurrence for iværksættere, idémagere og forenings-ildsjæle

- DGI Impact vælger i 2018-2020 hvert år 5-8 innovative projekter med powerpotentiale og investerer årligt 2 mio. kr. i 
projekterne. 

- Vi søger idéer og løsninger inden for tre kategorier:
o Gør det nemmere at være eller blive foreningsleder

o Gør flere danskere aktive

o Gør det lettere at engagere sig i aktive fællesskaber

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/om-dgi-oestjylland/jubilaeumsfonden
https://www.dgi.dk/impact?gclid=EAIaIQobChMIzeWGna213gIVlfhRCh2tkA_8EAAYASAAEgI6EvD_BwE


Fundraising, rådgivning og støttemuligheder i DGI

Foreningsliv for alle – støtte til kontingent mm.:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-
foreningsliv-for-alle

- Støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre, samt nytilkomne voksne flygtninge

- Støtte til kontingent og deltagelse i stævner og lejre

DGIs Gavefond

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/hjaelp-til-pengeindsamling

- Hjælp til gaveindsamling, fx til længerevarende fundraising til nye faciliteter, rejseaktiviteter,

og lign.

- DGI administrerer det indsamlede beløb, indtil det skal anvendes.

- DGI's gavefond er godkendt af skattemyndighederne og indbetalingerne er fradragberettiged

på selvangivelsen.

DGIs Lånefond

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-facilitetsudvikling/laanefonden

- Lån til udvikling af idrætsfaciliteter, bevilger årligt lån for 2 mio. kr.

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/hjaelp-til-pengeindsamling
https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-facilitetsudvikling/laanefonden


Fundraising, rådgivning og støttemuligheder i DGI

• Rådgivning om fundraising for DGI Østjyllands foreninger

• Rådgivning om fundraising generelt og sparring på konkrete 
ansøgninger. For medlemsforeninger

• af DGI Østjylland.

• Kontakt udviklingskonsulent Lone Olsen, lone.olsen@dgi.dk, tlf
30350397

• Rådgivning om facilitetsudvikling for DGIs foreninger:

• Kontakt DGI Faciliteter:

• https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-
indsatser/programomraader/dgi-facilitetsudvikling

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-facilitetsudvikling


Nordea-fonden lokale projekter
• Vi støtter lokale projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur 

med op til 100.000 kr.

• Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-20.000 kr. til projekter rettet 
mod lokale og afgrænsede målgrupper. Det kan fx være støtte til 
aktiviteter i foreninger, events i lokalområdet eller opsætning af mindre 
udstillinger og teaterforestillinger.

• Søg op til 100.000 kr. i støtte til et lokalt projekt. Udfyld 
ansøgningsskemaet og send det til Nordeas bankråd i dit område. Følg 
vejledningen på denne side: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-
projekt/soeg-stoette-til-et-lokalt-projekt

• Sådan søger du støtte til lokalt projekt: 

• 1. Udfyld ansøgningsskemaet

• 2. E-mail ansøgningen til Nordeas bankråd i dit område (find området på 
Nordea fondens hjemmeside)

• 3. Afvent svar 

• Ansøgningerne behandles løbende - men husk at søge i god tid, da der 
normalt går 4-6 måneder fra ansøgning til udbetaling af en uddeling

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/soeg-stoette-til-et-lokalt-projekt


Kampagne: Underværker – Realdania fonden 
(Livskvalitet for alle gennem det byggede miljø og 
fællesskaber)
Sådan søger du: Underværker er en invitation til at søge økonomisk støtte til at føre gode idéer ud i livet. Man 
kan søge, hvis man arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og 
udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Afgørende er, at projektet skaber nyt liv, nye mødesteder 
og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund.

Er du en ildsjæl med en god idé til et projekt, kan du være med ved at beskrive den her på 
www.underværker.dk. Dernæst skal du demonstrere, at der er opbakning til den ved at samle ’likes’. Hvis flere 
end 200 personer tilkendegiver, at de synes om projektet, går det videre til bedømmelse.

Der kan maksimalt søges om 1.000.000 kr. til et projekt. Næste ansøgningsfrist er den 13. december 2018 kl. 
12.00, og her skal både projektbeskrivelser og ’likes’ være i hus. Projektansøgningerne bedømmes henover 
vinteren. De udvalgte projekter offentliggøres i løbet af foråret 2019.

• Vil du oprette et projekt? Informationer om Underværker – En Realdania kampange: 
https://www.undervaerker.dk/

• Link til at oprette et projekt til bedømmelse ved Underværker – Realdania: 
https://www.undervaerker.dk/sitetools/login

• Rigtig god håndbog til projektudvikling (med anlægsfokus):
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/haandbog-i-projektudvikling

https://www.undervaerker.dk/
https://www.undervaerker.dk/sitetools/login
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/haandbog-i-projektudvikling


Kampagne: Underværker – Realdania fonden 
(Det byggede miljø og fællesskaber)
Hvad kan man søge støtte til?

Underværker støtter projekter, der gennem det byggede miljø, skaber nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø – både i byerne 
og på landet. Det betyder, at alle projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø, kan søge kampagnen. Underværker støtter ikke fx rent 
sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Projektet skal derfor tage udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med bygningsmæssige 
kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Kan der søges støtte til en fase i et større projekt? Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

Styrk din idé:

Brug Underværkers skabeloner og gode råd, når du skal skrue ansøgningen sammen. Så sikrer du, at den kommer hele vejen rundt om projektet. Realdania har samlet en række 
skabeloner, guides og publikationer, som kan hjælpe til at styrke din idé, beskrive projektøkonomien og skabe lokal opmærksomhed om projektet. 

Hent dem: https://www.undervaerker.dk/styrk%20din%20ide

Skabeloner: Projektøkonomi og tidsplan

Brug kampagnens skabeloner til at beskrive projektøkonomien og vise, at det er realiserbart og økonomisk bæredygtigt - både i anlægsfasen og bagefter.

På hjemmesiden findes der:

•6 gode råd til at beskrive projektøkonomien (pdf)

•Skabelon til projektbudget

•Skabelon til driftsbudget

•Skabelon til finansieringsplan

•Skabelon til tidsplan

Rigtig god håndbog til projektudvikling (med anlægsfokus):

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/haandbog-i-projektudvikling

https://www.undervaerker.dk/styrk din ide
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/haandbog-i-projektudvikling


Kampagne: Underværker – Realdania fonden 
(Det byggede miljø og fællesskaber)
Gode råd til den lokale presseindsats

Skab omtale af projektet i de lokale og regionale medier. Opmærksomheden kan 
bidrage til at få lokalsamfundets og politikernes øjne op for idéen og kvittere med 
et 'like' eller en hjælpende hånd. 

Realdania har samlet 11 gode råd, som kan hjælpe jeres projekt med at finde vej til 
spalterne i den lokale avis.

• Hent pressekit (pdf) på hjemmesiden 

Publikation: Når ildsjæle bygger. Hent inspiration i erfaringerne fra 68 
ildsjæledrevne projekter i bogen 'Underværker - når ildsjæle bygger'. Hent 
publikationen i pdf: 
https://www.undervaerker.dk/~/media/9eff9df8496a4d0caebab8996c2e7d36.ashx

https://www.undervaerker.dk/~/media/9eff9df8496a4d0caebab8996c2e7d36.ashx


Søge om tilskud til friluftsliv ved Friluftsrådet
• Tilskud til friluftsliv : https://www.friluftsraadet.dk/tilskud

• Udlodningsmidler til Friluftsliv skaber nye muligheder for at opleve naturen, støtter det frivillige engagement og udvikler de lokale fællesskaber med 
friluftslivet som omdrejningspunkt. 

• Giver både tilskud til projekter og driftstilskud til organisationer.

• Udlodningsmidlerne stammer fra og udgør det overskud, som er i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Aktuelle temaer: 

• Flere ud i den nære natur: Du kan søge om tilskud til projekter, der skaber nye muligheder for friluftsliv og fællesskaber i den lokale natur, og dermed 
får flere ud i naturen: https://www.friluftsraadet.dk/flere-ud-naere-natur

• Bedre forståelse af naturen: Du kan søge tilskud til projekter, der forbedrer befolkningens naturforståelse gennem aktiviteter i det fri: 
https://www.friluftsraadet.dk/bedre-forstaelse-naturen

• Bevæg dig i naturen: Du kan søge om tilskud til projekter, som giver de mindst aktive grupper i befolkningen bedre muligheder for at bevæge sig i 
naturen: https://www.friluftsraadet.dk/bevaeg-dig-naturen

• Undervisning i naturen: Vi giver tilskud til projekter, der udvikler skolernes mulighed for at afholde undervisningsforløb i større naturområder: 
https://www.friluftsraadet.dk/undervisning-naturen

Driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer 

• Landsdækkende natur- og friluftsorganisationer, som fremmer friluftslivet i Danmark, kan søge om driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. 

• Friluftsrådet uddeler driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer, som fremmer friluftslivet i Danmark. Midlerne er en del af 
Udlodningsmidler til friluftsliv, der består af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet

Du kan søge om tilskud til projekter inden for fire forskellige temaer. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2019.

https://www.friluftsraadet.dk/tilskud
https://www.friluftsraadet.dk/flere-ud-naere-natur
https://www.friluftsraadet.dk/bedre-forstaelse-naturen
https://www.friluftsraadet.dk/bevaeg-dig-naturen
https://www.friluftsraadet.dk/undervisning-naturen


Søge om tilskud til friluftsliv ved Friluftsrådet

• Hovedparten af tilskuddene er gået til lokalt forankrede projekter, der ofte 
realiseres af frivillige ildsjæle og initiativrige foreninger.

• Lokale projekter: Projekter, der skaber nye og bedre muligheder for friluftsliv og 
naturoplevelser, som får flere til at dyrke mere og måske nye former for friluftsliv, 
og som samtidig øger naturforståelsen.

• Der lægges vægt på, at projekterne kommer mange til gavn og involverer 
frivillige.

• LOKALE PROJEKTER:

• Anlæg og faciliteter (Naturrum, stier, formidling, naturvejledere osv.)

• Initiativer, der fremmer friluftsliv samt oplevelser og læring i naturen.

• Fx: fælleshaver i byer, shelterpladser, bålhytter, udekøkkener, skolehaver, stier, 
fugletårne, beplantning, hundeskove, saunaer, bade-/bådebroer, fiskeplatforme, 
maritime nyttehaver.



Støttemulighed: ”Aktiv af natur” Friluftsrådet 
og VELUX FONDEN

• Fakta om 'Aktiv af natur'

• 'Aktiv af natur' er et partnerskab mellem VELUX FONDEN og Friluftsrådet om uddeling af 1,5 millioner 
kroner i 2017 til særligt aktive ældre i Friluftsrådets medlemsorganisationer. (Det forventes at 
satsningen muligvis fortsætter i 2019)

• Aktive ældre er en stærk ressource for friluftslivet og naturen. Deres indsats vil VELUX FONDEN og 
Friluftsrådet gerne påskønne.

• Formålet med partnerskabet er at støtte og anerkende de ældres frivillige indsats for et aktivt friluftsliv og 
gode oplevelser i naturen til glæde for både dem selv og andre.

• Er du fyldt 60 år? Er du aktiv i en forening eller klub, som er tilknyttet en af Friluftsrådets 85 
medlemsorganisationer? Så kan du søge støtte! Fristen var 1. juni 2017

• VELUX FONDEN har afsat 1,5 millioner kroner til uddeling i 2017. Støtteordningen administreres af 
Friluftsrådet.

• Partnerskabet bygger på erfaringer fra uddelingen af i alt 3 millioner kroner i 2014 og 2015.

• Hent flyer om Aktiv af Natur (pdf).

• SE OGSÅ: Liste med de 47 bevillinger, der blev givet i 2015.

• Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til ansøgningen, så kontakt Friluftsrådets konsulenter på tlf. 33 79 
00 79 (tast 2) eller aktiv@friluftsraadet.dk.

http://www.friluftsraadet.dk/media/1632436/aktiv-af-natur-flyer-digital.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/aktiv-af-natur/soeg-stoette/stoettede-projekter-i-2015.aspx


Generel fundraising

• Nordea fondens lokalepuljen (aktiviteter: Kultur, natur, motion, sundhed) 

• Friluftsrådet

• Lokale banker og sparekasser: Sparekassen Kronjylland, Spar Nord, Hobro 
Sparekasse Langå Sparekasse m.fl. (aktiviteter)

• Lokale og Anlægsfonden (anlæg)

• Realdania program: Underværker (op til 1 mio)

• Danmark Dejligst (Festival, havefest, havnefest. Info: info@danmarks-
dejligst.dk)

• A. P. Møller fondene

• Flere fonde, research på fonde.dk

mailto:info@danmarks-dejligst.dk

