
Fundraising = matchmaking
• Match det rigtige projekt med den rigtige 

bevillingsgiver
– Fonde og myndigheder har oftest klare målsætninger
– Ansøgningen skal hjælpe bevillingsgiver med at indfri deres 

målsætninger
– Hvad ønsker fonden at udrette – det er det I skal give svar 

på

• Bliv klog på bevillingsgiver 
– Dialog - hvis muligt
– Opsøg info – Strategi, målgruppe, tidligere bevillinger m.m.

• Vær tro mod egne værdier 
– ”Hvad vil vi?”   vs.   ”Er der nogen der har nogle penge?”



Lokale fonde
• Lokale fonde har typisk færre midler, men højere hitrate
• Lokale fonde er typisk mere fokuseret på aktivitet end at 

løse problemer
• Udover fonde er der kommunale og regionale puljer

www.legatbogen.dk indeholder næsten alle danske fonde

Eksempler på fonde der støtter mindre projekter:

• Nordeafonden.dk – regionale pulje
• Sparnordfonden.dk
• Frederiksbergfonden.dk
• Spiesfonden.dk
• Trygfonden – regionale pulje (større projekter)





• Retningslinjer:
• Ca. 44 mio. kr. til uddeling
• Ansøges via Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk)
• Ansøgere skal have CVR-nummer og NemKonto

• Åben for alle idrætsforeninger, DIF/DGI såvel som øvrige
• Ikke en del af visionen BDFL – men støtter gerne visionære projekter
• Fokus på bred geografisk og indholdsmæssig fordeling
• Mange små bevillinger frem for få store

http://www.medlemstal.dk/


• BK Vestia
• Delvis bevilling: 200.000 kr.

• Frirum for børn og unge i 
lokalsamfundet

• Stor forening med store ambitioner

• Fokus på ikke-foreningsaktive grupper

• Samfundsengagement



• Bevillingsmodtagende projekter skal være afsluttet før ny ansøgning
• To beløbskategorier

• 0-30 t.kr.: Løbende ansøgning – fire ugers sagsbehandling
• 30-300 t.kr.: Tre frister (31/3, 31/7 og 31/10) – seks ugers sagsbehandling

• Afslutningsdato: Efter sagsbehandlingsdato og højst…
• …syv måneder fra ansøgningsdato (0-30 t.kr.)
• …12 måneder fra ansøgningsdato (30-100 t.kr.)
• …18 måneder fra ansøgningsdato (100-300 t.kr.)



Særlige fokusområder:
• Medlemsvækst i store ansøgninger

• Synlighed
• Beskrivelse af projektets/foreningens fokus på tilgængelighed
• Kommunikation i lokale medier
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• Beskrivelse af projektets/foreningens fokus på tilgængelighed
• Kommunikation i lokale medier



Opgave - nu
Brug 10 minutter på at idéudvikle dit projekt med dine umiddelbare tanker om:
• Idé
• Målgruppe 
• Målsætning 
• Tilgængelighed 



• Sparring og gode råd
• Brug pengene EFTER bevilling

og FØR afslutningsdato!

• Gode råd generelt:
• Realistisk og mådeholden
• Målrettet og afgrænset
• Egeninvestering og forankring
• Samarbejde og deling
• Detaljeret og præcist budget

-særligt vigtigt i delprojekter

• Gode ansøgninger til store projekter 
kræver tid og brugerinddragelse 
- ikke en professionel fundraiser…
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