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Follow the money !!

PENGENE HÆNGER IKKE PÅ TRÆERNE… 

…DE LIGGER I FONDE OG PULJER! 



UpFrontNet Forening Hvor mange penge ?

• Danske Ministerier: Ca. 5,8 mia. fordelt på ca. 300 puljer

Statsrevisorerne august 2015. + 300 puljer mere…..

• 500 milliarder kr. ligger i de danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. (de 
seks største fonde doneret knapt 5 milliarder kr. svarende til 70 pct. af 
de samlede donationer.)

• 17 mia. Euro i EU i perioden 2014-20 hvoraf Danmark normalt 
hjemtager ca. 3-5%. 

• 2,4 mia. kr. fra EU ligger i de danske regioner 

• Ca. 1 mia. kr. til Interregionale projekter

• 930 mio. DKR i Nordisk Råd…..

• ?? mill. kr. i sponsormidler

• Finansloven: 1100 mia. kr…. 
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Idéudvikling

Projektudvikling

Projektafvikling

Projekt
planlægning

Informations-
indhentning
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Samarbejdsfelter

Det 1. netværk

(kommercielt netværk)

Det 2. netværk

(offentligt netværk)

Det 3. netværk

(frivilligt netværk)

Det 4. netværk

(privat netværk)

Det gode projekt



UpFrontNet Forening Projektaktører

På foreningsniveau
På tværs af foreningerne i 
landsbyen/lokalsamfundet

På tværs af landsbyer
I eller med kommunen

Regionen
Internationale partnere
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STRUKTURELLE PROJEKTER EFTERLYSES

Skal vi ”flytte” en forening eller en landsby, så er

det ikke nok:

• Med en ny zumbaaktivitet

• Et nyt gadekær med to nymalede bænke

• Multibane/grillhytte

…………………………………………………..

Store projekter, der udfordrer eksisterende

strukturer og konventioner

• Der giver nye bud på fremtiden i landdistrikterne

• Foreningssammenlægning/ nye fælles faciliteter/nye  

aktiviteter/infrastruktur/energi/dagligvareforsyning/om

sorgsopgaver/
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Stedet Tæller !!!

• Lav en SWOT analyse på jeres landsby

• Udarbejd en målrettet udviklingsstrategi i 
fællesskab

• Dyrk jeres stærke sider

• Tænk i autencitet

• ”Smart specialisation”
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Landsbytyper/Temalandsbyer

• Hestelandsbyen

• Landsbylandsbyen

• Iværksætterlandsbyen

• Miljølandsbyen/Eco Village

• Bosætningslandsbyen

• Udsigtslandsbyen

• Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen

• Foreningslandsbyen

• Facilitetslandsbyen

• Butikslandsbyen

• Kunstnerlandsbyen

• Sundhedslandsby

•Æblets By Rødding
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Landsbyklynger skyder op
Over 30 steder i landet arbejdes der med 

såkaldte landsbyklynger for at gøre de små 
lokalsamfund mere attraktive. Det viser en ny 
rapport. Realdania og DGI vil styrke arbejdet 

med at medvirke til, at små bysamfund fortsat 
kan tilbyde et levende forenings, kultur - og 

erhvervsliv.
file:///C:/Users/Lotte/Downloads/Landsbyklynger%20Rapport.pdf

file:///C:/Users/Lotte/Downloads/Landsbyklynger Rapport.pdf
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Folkeskolereform
Alle skoler er nu forpligtet til at samarbejde med det lokale 
foreningsliv.

Firehøje IF har lavet en aftale med Firehøje Skole, og kommunen giver 
et tilskud på 50.000,- kr., så instruktører kan frikøbes eller hentes ind. 
På den måde får eleverne en smagsprøve på de mange idrætter, 
foreningen tilbyder.

Over 300 nye samarbejdsprojekter 
mellem skoler og idrætsforeninger er 
opstået i kølvandet på skolereformen, 
viser en ny undersøgelse.
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Projektmuligheder...
• Demokrati & 

uddannelse

• Udsatte grupper

• Sundhed

• Landdistrikts udv.

• Bosætning

• Børn og unge
• Nye aktiviteter
• Integration

• IT – landsbyen version 3

• Jobskabelse

• Venskabsbyer

• Udvikling i 3. verden

• Turisme

• Nye målgrupper

• Erhvervsudvikling

• Anlæg

• Rekvisitter



Landdistriktspuljen 2016 

• skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne 

• styrke integrationen af nye landdistriktsborgere 

• fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne 

• styrke de lokale kulturaktiviteter

• styrke initiativer rettet mod børn og unge i landdistrikterne

• belyse landdistrikternes udviklingsvilkår – analyser/redegørelser/publikationer..

• http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen

• 13-15 mill. kr.

• Frist: primo 2016 !

http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen


Nordea-Danmark fonden – 350 mill. kr.

• Sundhed og ernæring - sundhedsfremme, forebyggelse, ernæring, gastronomi

• Natur og miljø - naturoplevelser, naturbevaring, vand og klima

• Kultur - kulturhistorie, kunst, fremadrettede kulturelle aktiviteter

• Idræt og motion - motion, breddeidræt og friluftsliv

• Uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire ovennævnte 
temaer

• DBU’s og Nordea’s multibanepulje – frist: 12.februar

• http://nordeafonden.dk/

http://www.nordeadanmarkfonden.dk/38649/Sundhed og ern%C3%83%C2%A6ring
http://www.nordeadanmarkfonden.dk/38634/Natur og milj%C3%83%C2%B8
http://www.nordeadanmarkfonden.dk/38619/Kultur
http://www.nordeadanmarkfonden.dk/38604/Idr%C3%83%C2%A6t og motion
http://www.nordeadanmarkfonden.dk/38589/Uddannelse, forskning og innovation


Trygfondens kerneområder

Trivsel

Indsatser mod vold og 
kriminalitet

Muligheder for alle

En værdig afslutning på 
livet

Sikkerhed

Badesikkerhed/vand-
sikkerhed

Trafiksikkerhed

Brandsikkerhed

Sundhed

Sundhedsfremme & 
sygdomsforebyggelse

Akutindsatser

Indsatser for mennesker 
med kronisk sygdom

Patientsikkerhed

Regionale 

ansøgningsfrister:

1. marts

1. september

Landsdækkende 

ansøgningsfrister: 

Ansøgningsfristerne er:

1. marts

1. september

1. december

15
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Friluftsrådet
1. Lokale friluftsprojekter – se temaer næste side..

2. Friluftsaktiviteter - til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, dog ikke til 

personligt udstyr.

3. Naturformidling og grønne områder - materialetilskud til faciliteter og 

udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen og muligheder for 

friluftsoplevelser.

4. Faste anlæg - til etablering af f.eks. overnatningshytter, lejrpladser, 

naturskoler, informationscentre, naturrum og friluftsgårde.

5. Kursusvirksomhed - til afholdelse af kurser om friluftsliv og 

naturformidling. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i kurser.

6. Kulturmiljø - til formidling af samspillet mellem naturen og kulturhistorien.

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1.november.

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-

friluftsprojekter.aspx

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-friluftsprojekter.aspx


UpFrontNet Forening Lokale friluftsprojekter
• Nye frivillige i naturen

• Grejbanker

• Grønne forsamlingshuse – 300.000

• Ladcykler til friluftsliv og naturoplevelser for børn

• Naturens Dag arrangementer

• Naturrum

• Sheltere

• Rekreative stier

• Temamøder for frilufts- og naturorganisationer

• Udendørs undervisning og friluftsliv i folkeskolen
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Spor i landskabet

• Etablering af nye spor: Det gælder pæle, retningspile, folderkasse, 
infostandere, korrektur og opsætning af folder samt tryk.

• Naturpuljen giver mulighed for at søge op til 75% dækning af 
udgifterne til naturgenopretningsprojekter og/eller 
naturplejeprojekter

• Vedligeholdelsespuljen er oprettet for at tilgodese især de ældre 
spor.

• http://www.spor.dk/Vaerktoej/Hvad_er_spor.aspx

http://www.spor.dk/Vaerktoej/Hvad_er_spor.aspx


Inklusion

• Fremme af deltagelse i idræts- og 
foreningslivet for børn af vanskeligt stillede 
forældre – søges i DGI løbende

• http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/
pulje-foreningsliv-for-alle

• Integrationspuljen i DUF

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle


Social +

• 18 mill. kr. fra Velux Fondene

• Vi hjælper sociale opfindere fra idé til innovation 
på alle mulige måder – dog ikke økonomisk.

• Sociale opfindelser løser eller forebygger en social 
problemstilling eller muliggør hidtil uopnåelige 
sociale fremskridt. 

• http://www.socialeopfindelser.dk/

http://www.socialeopfindelser.dk/


Puljen til udvikling af det frivillige 
sociale arbejde PUF

• Puljens formål er at støtte det frivillige sociale arbejde, der udføres 
med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt 
truede mennesker, herunder den fattigste del af befolkningen.

• Selvhjælpsgrupper

• Samværsaktiviteter/væresteder

• Rådgivning

• Frivillighedsformidling

• Sociale aktiviteter med etniske mindretal

• Sociale aktiviteter med truede unge

• Formodet primo 2016

• https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/PUF.aspx

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/PUF.aspx
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• Sygeforsikringen DK’s Sundhedsfond

• Tryg Fonden 

• Det Obelske Familiefond

• Erindringsmønter, Foreningen Ø-stifterne

• Sundhedscentre i kommunerne



UpFrontNet Forening Udsatte B&U

• Ludvigsens Legat

• Det Kriminalpræventive råd

• Egmont fonden

• Giro 413

• Bustrup Fonden - Skive

• Ideer for Livet fonden - Skandia

• Jubilæumsfonden af 12.08.1973 (kristen observans 
– også spejdere)



UpFrontNet Forening Diverse fonde

• KFUM/KFUK’s udviklingspulje

• EGV-fonden – ældre udsatte



Crowdfunding

• Crowdfunding er en forholdsvis ny kilde til 
finansiering, hvor mange mennesker igennem en 
online-portal investerer et lille beløb i din 
virksomhed mod at få varer eller et mindre 
udbytte.
Den danske crowdfunding platform Boomerang
https://www.booomerang.dk/

Vækstfondens crowdfunding indsigt
http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre%20analyser/indsigtcrowdfunding%20%
20en%20ny%20finansieringsform.pdf

• Dansk crowdfunding forening
• http://danskcrowdfundingforening.dk/

http://www.booomerang.dk/
http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre analyser/indsigtcrowdfunding  en ny finansieringsform.pdf
http://www.vf.dk/~/media/files/analyser/andre analyser/indsigtcrowdfunding  en ny finansieringsform.pdf
http://danskcrowdfundingforening.dk/
http://danskcrowdfundingforening.dk/


Nordisk Børne- og Ungdomskomité 

• Projekttilskud
Børne- og ungdomsforeninger og -grupper kan søge tilskud til at 
afholde seminarer, kurser, konferencer, lejre mm. De kan også søge 
om tilskud til at lave publikationer, hjemmesider etc.

• Projektets deltagere skal være under 30 år, og der skal deltage 
børne- og ungdomsforeninger eller -grupper fra flere lande eller 
selvstyreområder.

• 4 årlige ansøgningsfrister

• http://www.kulturkontaktnord.org/lang-
sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram

http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/nordbuks-borne-a-ungdomsprogram


Nordisk Kulturfond
• Fonden støtter nordisk samarbejde i det professionelle kulturliv og i 

frivilligsektoren i bred forstand med særlig prioritering af:

• Aktiviteter for og med børn og unge 

• Aktiviteter, der bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen herunder bidrager 
til øget kendskab til forskellige sprog i Norden som kulturbærere 

• Aktiviteter, der fremmer nye nordboeres deltagelse i det nordiske 
kultursamarbejde 

• Aktiviteter i tyndt befolkede områder i Norden 

• Aktiviteter, der fremmer samarbejdet mellem Vestnorden (Færøerne, Island og 
Grønland) og det øvrige Norden

• 29 mio. kr. årligt. Bevillinger til 300 projekter ud af 900 ansøgninger

• http://www.nordiskkulturfond.org/

http://www.nordiskkulturfond.org/


UpFrontNet Forening Erasmus + : Aktive unge

• Ungdomsudvekslinger

• Netværks- og træningsaktiviteter

• Voluntørtjeneste

• 13-30 årige + ledere….

• 2. februar, 26. april og 4. oktober 2016

• http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-
internationale-
projekter/programoversigt/erasmusplus/ungdomsudveksling/ungdomsudvekslin
g

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/erasmusplus/ungdomsudveksling/ungdomsudveksling


Erasmus +: Voksenuddannelse og folkeoplysning 

• Mobilitetsaktiviteter giver undervisere, vejledere og ledere på 
området for almen voksenuddannelse mulighed for at tage ophold i 
et andet land i kortere eller længere perioder for at videreuddanne 
sig og lære fra sig.

• Samarbejdsaktiviteter fokuserer på transnationale partnerskaber 
mellem institutioner og organisationer på området for almen 
voksenuddannelse.

Næste frist: 2. februar 2016

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-
projekter/programoversigt/almen-voksenuddannelse

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/almen-voksenuddannelse
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/almen-voksenuddannelse


Sport i Erasmus+
265,941,000 EUR

• Social inklusion, lige muligheder og idræt som 
sundhedsfremmende aktivitet.

• Støtte til mobilitet eks. events og stævner samt til 
større partnerskaber.

• Fokus på græsrods sport. Lokale foreninger, 
kommuner, idrætsorganisationer m.fl. Kan søge !

• Frist: april 2016
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-

projekter/programoversigt/erasmusplus/partnerskaber/partnerskaber

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/programoversigt/erasmusplus/partnerskaber/partnerskaber
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Europa for Borgerne
• Europa for Borgerne støtter blandt 

venskabsbysamarbejder (bypartnerskaber) og initiativer, 
der handler om at sikre en fælles europæiske erindring 
om store skelsættende begivenheder eller perioder i 
nyere europæisk historie. 

• Programmet har et samlet budget på 185 mio EUR fordelt 
på syv år.

• Frist 1. marts og 1. september hvert år

• http://www.kulturstyrelsen.dk/internationalt/eu-stoette-
europa-for-borgerne/

http://www.kulturstyrelsen.dk/internationalt/eu-stoette-europa-for-borgerne/
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• Carlsbergs Sportsfond

• Bustrup fonden
• Arkivar Carl Julius Petersens Hjælpefond

• Danisco’s fond

• Tuborgs Grønne Fond/Tuborg Fondet

• DBU’s udviklingspulje

• Simon Spies Fonden

• Krista og Viggo Petersens Fond

• BG-Fonden

• Onside sport

• Nordea fonden

• DUF’s Initiativpulje
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UpFrontNet Forening Underværker – Real Dania

• I kampagnens første runde har i alt 124 
ildsjælegrupper søgt om støtte til konkrete 
projekter. Der er udvalgt 25 projekter, som støttes 
med i alt 14 mio. kr

• De gennemføres af engagerede ildsjæle og skaber 
nyt liv og nye aktiviteter i bygningsarven overalt i 
Danmark. På stenbroen. I købstaden. Og på landet.

• Næste frist: 27. januar 2016.
• http://www.realdania.dk/filantropiske-programmer/samlet-

projektliste/underv%C3%A6rker%20bygningsarvens%20ildsj%C3%A6le/nyheder/undervae
rker_25vindere_24032015

http://www.realdania.dk/filantropiske-programmer/samlet-projektliste/underv%C3%A6rker bygningsarvens ildsj%C3%A6le/nyheder/undervaerker_25vindere_24032015


UpFrontNet Forening Lokale og Anlægsfonden
• Fonden kan søges til projekter over 1.200.000 kr. 

Støttebeløbet kan variere en del. Udgangspunktet er 15-
20 %, men kan dog i særlige tilfælde være op til 33 %. I 
helt unikke projekter kan der støttes op til 50 % af 
projektudgifterne.

• Pulje til mindre projekter. Etableringstilskud til mindre 
projekter - mellem 100.000 og 1.200.000 kr. i samlede 
anlægsudgifter. Støttebeløbet er maksimalt en tredjedel 
af de samlede projektudgifter - dog maks. 180.000 kr.

• Multibaner støttes med maks. 100.000 kr.

• http://www.loa-fonden.dk/

http://www.loa-fonden.dk/


Anlæg….

• Tilgængeligheds puljen

• Private fonde: Nykredit, Knud Højgårds Fond, Augustinus 
m.fl. 

• Nordea-fonden og DBU’s multibanepulje

• Områdefornyelse – en ramme kommunen er tildelt ??

• Realkreditlån

• Private lokale fonde

• ”I fixer, vi støtter”: http://vistoetter.jemogfix.dk/

http://vistoetter.jemogfix.dk/


Anlæg

• A.P.Møller fonden – anlæg af kunstgræsbaner m.m.

• Kommunal medfinansiering in cash/grund/ ?

• Lokale private fonde, Lions, Rotary, Banker

• Bibliotek ell. andre kulturinstitutioner

• Daginstitutioner/SFO’er drevet af foreningerne

• Ældrepleje/Sundhedscenter

• Private firmaer/detailhandel m.m.



Anlæg
• Reduktion af CO2/intelligente energiformer

• Lån fra DGI og DIF

• Egenfinansiering

• Medbyg og frivilligt arbejde

• Indtægtsgivende arrangementer

• Arv

• Salg af mursten/private donationer op til 14.500 for 
private

• Sponsorer/partnerskaber

• Kreative former for money-making……
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Ansøgningsstrategi
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Ansøgningsarbejdet

HUSK: 

• Den gode idé/visionen er det bærende !
• Planlæg i god tid – netværk og partnere vigtige!
• Brug gode idéudviklingsteknikker
• Planlæg projektet meget detaljeret
• At skrive selve ansøgningen tager ikke lang tid. 



Den gode ansøgning

Introduktion/resumé

Kort præsentation af ansøgeren/vedtægter

Projektets baggrund/problemidentifikation

Projektets mål og forventede 
resultater/produkter/succeskriterier

Projektets aktiviteter/arbejdsmetoder



Den gode ansøgning

Tids- og handlingsplan/Gannt skema

Målgruppe

Projekt organisering

Evaluering

Formidling

Bæredygtighed på sigt ?

Budget og finansieringsplan

Eventuelle bilag



Bilag mv.

• Vedlæg kun de nødvendige bilag

– Projektbeskrivelse

– Detaljeret budget

– Vedtægter

– Tilbud på udstyr/publikationer m.m.

– Presseomtale m.m.

– Fonden kan altid udbede sig yderligere oplysninger, 
hvis den er interesseret.
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Budget og 

Finansieringsstrategi



Budget

• Rejseudgifter

• Forsikring

• Kost og logi

• Lønninger

• Udgifter til ekstern 
assistance

• Revision

• Markedsføring

• Husleje

• Administration

• Udgifter til projektudstyr m.m.

• Afrapportering, resultat-
formidling

• diverse
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Inventar/udstyr

Private fonde
Kommunen

Europæiske 

samarbejds-

projekter

Forening

Det gode projekt

Kompetence

udvikling

Faciliteter

• Europe f. citizens

• Voluntørprogram

• EU-ungdom 

• Nordisk b&u 

• Erasmus +

• Regionen

•

• LAG 

• Social Min. PUF

• Virksomhedernes

sociale ansvar

• Kommunen

• Private fonde

• Nordea Fonden

• LOA

•Fonden Real Dania

• Private fonde

Beskæftigelses-

projekter

Integration
Friluftsliv

Udvikling i 
landdistrikter

Socialt 

arbejde

Udstyr

• Socialfonden

• AMS

• Kommunen

• Erasmus +

• Socialfonden

• Landsorg.

• Socialmin.

Børn og unge

• Social min.

• DUF/DGI

• Private fonde

• Kommunen

• Private fonde – eks. Egmont Fonden

• Friluftsrådet
Sundhed

• Helsefonden

• Trygfonden

• Kommuner 
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Finansieringsstrategi

Lokal Regional

National International



Anlægsbudget

• Momsproblematikken..

• Opdel anlægsudgifter i funktionsdefinerede 
enkeltelementer

• Byggestyring og projektledelse

• Diverse: 8-15 %



Driftsbudget

• Indeholder både udgifter og indtægter – 1-3 
årige

• Husk fremskrivninger på udgifterne..

• Baseret på markedsundersøgelser, 
udlejningspotentiale, besøgspotentiale, 
personaleoversigter…

• Udgifter: Personale, vedligehold, vand, varme, 
el, forsikringer m.m.

• Indtægter: Tilskud jf. gældende lovgivning, 
udlejning, brugerbetaling m.m.
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Kontakt info

www.upfrontnet.dk/forening

E:info@upfrontnet.dk
T: 86.154111 (Jens)
T: 40.428511 (Lotte)

www.upfronteurope.dk

http://www.upfrontnet.dk/forening
mailto:info@upfrontnet.dk
http://www.upfronteurope.dk/

