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Relevante Fonde
Støtteordning

Formål

Adresse

Albani Fonden#

Børn/unge
Kunst, kultur, historie, forskning, natur, humanitært

Alex Foss
Industrifond

Dette legat støtter danske virksomheder, der arbejder med industri eller
håndværk. Både virksomheder, der er i opstartsfasen, og virksomheder,
der har eksisteret i længere tid, kan søge legatet.

Antikvar Carl Julius
Petersens
Hjælpefond

Mulighed for støtte på adskillige områder.

Albani Fonden,
Tværgade 2,
5000 Odense C.
Tlf. 65 48 75 00
www.albanifonden.dk
http://di.dk/DI/Moed%
20DI/Fonde/Pages/fon
de%20(hovedtekst).as
px
Antikvar Carl Julius
Petersens Hjælpefond
Att.: Advokat Stig
Lynghøj Nielsen
Vestergade 14-16
1456 København K
http://www.cjph.dk/

Arbejdsmarkedets
Ferie Fond#

Fonden yder støtte til projekter med ferieformål, der giver mulighed for
aktiviteter og oplevelser inden for områderne: kultur, natur- og
kulturmiljø. Støtte gives til udvikling, formidling og tilgængelighed af
aktiviteter og oplevelser, herunder forbedring af infrastruktur i naturen
samt bevarelse af historiske bygninger og mindesmærker.
Bemærk: støtten kan gives som lån eller direkte støtte. Der gives IKKE
til idrætsanlæg eller events.
Det anbefales at tage telefonisk kontakt til fonden for en drøftelse af
ansøgningen og dennes udformning.

http://www.aff.dk/da/S
toetteansoegere/Stoette
politik.aspx

Arbejdernes
Landsbanks Fond#

Arbejdernes Landsbanks Fond har til formål at styrke det danske
samfund gennem uddannelse og viden. Fonden er stiftet i 1957 og drives
som selvejende institution. Arbejdernes Landsbanks Fond uddeler støtte
til videreuddannelse eller efteruddannelse. Støtte til skoler, læreanstalter
og andre institutioner med tilknytning til uddannelse generelt. Støtte til

https://www.albank.dk/default.asp?id
=2078

Ansøgningsfrist
15. oktober

Bemærkninger

1. juli

Mindre beløb

Primært Fyn og
Sønderjylland

løbende
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Augustinus Fonden#

organisationer og foreninger med tilknytning til uddannelsesområdet. Og
til generelle uddannelsespolitiske organisationer og foreninger
Ansøgninger modtages og behandles løbende. Da midlerne er
begrænsede, er rammerne for, hvilke formål der tilgodeses, ret snævre.
Bevaring, udvikling og eventuel genetablering af miljøværdier. Projekter
til bevaring af bygningsværker, som ved deres arkitektur, historie,
kulturelle betydning eller på anden måde er bevaringsværdige, og hvor
offentligheden har adgang.

http://www.augustinus
fonden.dk/Home.aspx

løbende

Projekter til bevaring af gamle transportmidler, som på grund af
konstruktion, historisk betydning eller lignende, er bevaringsværdige.
Støtter ikke legepladser, forsamlingshuse og fritidsinteresser.
Fonden giver støtte til:
Sociale formål
Sygdomsbekæmpelse
Kulturelle formål
Miljø, natur og bygningsbevarelse
Bergiafonden
Beckett-Fonden#

Bevica fonden#

BHJ Fonden

mindre istandsættelser eller genskabelse af bygningsdele, der er af særlig
betydning for dansk bygningskunst.
Støtter “kunst og kultur” (arrangementer, udstillinger, kunstindkøb,
museer, teatre, bogudgivelser) samt “konkrete aktiviteter til fremme af
naturbeskyttelse i ind- og udland”.
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv
formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk basis for støtte til
mennesker med bevægelseshandicap. Herudover engagerer Bevica
Fonden sig i forsknings- og udviklingsarbejde med særligt fokus på
bevægeapparatet.
I sin udvælgelse af ansøgninger vil Fonden lægge vægt på at forfølge
Værdierne:
at skabe viden og opbygge kompetencer- med sigte på områdets
erhvervsmæssige udvikling
at støtte udvikling af børn og unge
at skabe nytænkning og fremme ukonventionelle løsninger – indenfor
alle områder

http://bergiafonden.dk/
www.beckettfonden.dk
http://www.bevica.dk/
bevicafonden/formalansogni
ng
Http://www.bhjfonden.dk/Forside1.aspx
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at udvikle områdets attraktiviter
Brandkassefond#

Almene kulturelle og humanitære formål.
Støtter:
6690 Gørding
6740 Bramming
6752 Glejbjerg
6753 Agerbæk
6760 Ribe
6771 Gredstedbro

Kærvej 14
6600 Vejen

1. feb, 1.
maj og 1.
oktober.

Bikuben / BG
fonden

Støtter kulturelle og sociale aktiviteter samt natur og miljø initiativer.

Bikubenfonden,
Fiolstræde 44,
1171 København K
http://www.bikubenfo
nden.dk/

Løbende

Bodil Pedersen fond
Brødrene Hartmanns
Fond

støtte kulturelle, videnskabelige og humanitære formål. Samt aktiviteter
til at fremme klodens natur og dyreliv.
Støtter “brede områder inden for samfundslivet”. Primært forskning og
handicappede børn på tur.

http://bodilpedersenfo
nden.dk/index.html
www.hartmannfonden.
dk

Bygningsbevaringsf
onden

Bygningsbevaringsfonden af 1975 støtter bevaring af arkitektonisk og
kulturhistorisk værdifulde bygninger.

?

Bustrupfonden

Bustrupfonden yder tilskud til registrerede institutioner for børn og unge,
eller foreninger og selskaber der beskæftiger sig med børn og unge.
Tilskud bevilges til aktiviteter og tiltag over for børn og unge.

Bygningsbevaringsfon
den af 1975 v. advokat
Bonnie Mürsch
Gothersgade 109
1123 København K
Telefon: 33 12 47 10
www.bustrupfonden.d
k

Carlsbergs
Mindelegat for
Brygger J.C.
Jacobsen

Udøve, skabe eller igangsætte aktiviteter i fritids og kulturlivet.
Kultur, ungdom, videnskab, forskning og anvendelse heraf, sport, miljø,
natur, Støtter gerne redskaber til idræt

Carlsbergs Mindelegat
for Brygger J.C.
Jacobsen, Gamle
Carlsbergvej 10, 2500

Hvert 2. år

Ansøgnings
frist 1.
januar.
Ansøgningsskema
anbefales
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Carlsberg sportslegat

Støtter grej til sportsforeninger

Clara Hansens
Mindelegat

Med vægt på det sociale og kulturelle kan det meste søges. Støtter bla
sociale og kulturelle formål. Mindre beløb ca. 5.000 kr.
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-oglegater/legattyper/legater-forskning.aspx
Humanitær, kulturel, fagligt, - byggeri mhp disse formål

Daniscos Fond

Danske Banks Fond

Samfundsgavnligt, social, videnskabelig, erhvervsmæssig, human, kunst,
kultur, naturbeskyttelse

Den fritidskulturelle
pulje Esbjerg

Fonden yder støtte til udgifter i forbindelse med etablering, udvidelse
eller renovering af klublokaler og andre inden- og udendørs faciliteter.
Og udgifter til indkøb af større materiel til en værdi på minimum 5.000
kr. ekskl. Moms. Den Fritidskulturelle puljes midler er primært tiltænkt
mindre projekter. Der kan maksimalt gives et tilskud på 200.000 kr. til et
enkelt projekt.
Fonden kan KUN søges af foreninger der i kommunen er godkendt som
folkeoplysende. Puljen kan derfor ikke søges direkte af et lokalråd – men
de kan opfordre deres foreninger hertil.

Den jydske
sparekasses
Gavefond

Gavefonden er en almennyttig fond, som støtter mange forskellige
formål og aktiviteter i hele sparekassens markedsområde. Ansøgningen
indsendes på gavefondens ansøgningsskema.

Valby
Tlf.: 33 27 33 25
http://www.carlsbergs
mindelegat.dk/Pages/d
efault.aspx
http://www.carlsbergs
mindelegat.dk/carlsber
gsportsfond/Pages/def
ault.aspx

Giver max 15.000
kr.

1.
september

Langebrogade 1,
postboks 17
1411 Kbh K, Tlf. 32
66 20 00
www.danisco.dk
Danske Bank, 3912
Kommunikation
Holmens Kanal 2-12,
1092 Kbh. K,
Tlf. 33 44 01 18.
http://www.esbjergko
mmune.dk/borger/kult
ur-ogfritid/foreninger/tilsku
d/den-fritidskulturellepulje.aspx

Løbende

http://www.djs.dk/pag
e160.aspx

løbende

Løbende

1 okt
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DGI Fonden

Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan understøtte aktivitets- og
foreningsudvikling i overensstemmelse med DGIs værdigrundlag

http://www.dgi.dk/Om
DGI/Fonde/dgi_ordnin
ger/nyheder/DGIs_udv
iklingspulje_2009_[a2
2455].aspx

Løbende

Som
udgangspunkt er
det en
forudsætning at
ansøger selv
bidrager med
økonomisk
medfinansiering

Det Obelske
Familiefond

Fondets formål er bl.a. at støtte almennyttige formål bredt. At gøre en
forskel, at støtte det professionelle initiativ og hjælpe til at kunne selv.

http://www.obel.com/

DUF´s Initiativpulje

Unge, nye initiativer, anderledes aktiviteter end sædvanligt.

Dansk Ungdoms
Fællesråd,
Scherfigsvej 5, 2100
Kbh. Ø
Tlf. 39 29 88 88
http://duf.dk/forside/til
skud/

Mange
forskellige,
se
hjemmesid
e

Links til flere
fonde med
ungdoms
hensigtsmæssige
initiativer.

Egmontfonden

Egmont Fondens almenvelgørende og almennyttige formål såvel
forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer
som uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning eller andet af
betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt
kvaliteten i tilværelsen.

Egmont Fonden
Støtte- og
bevillingsadministratio
nen
Møntergade 1, 1. sal
1116 København K
Tlf. +45 33 91 36 44
http://www.egmontfon
den.dk/ansogning/
Esbjerg ugeavis
FOND
Esbjerg Ugeavis's
Fond, c/o Dahl,
Kongensgade 70, 6700
Esbjerg

Løbende

Esbjerg ugeavis
FOND

Sikre Esbjerg Ugeavis og dennes medarbejdere. Belønne betydende
indsats til gavn for Esbjerg by. Yder tilskud til foreninger m.v., som
varetager kulturelle, sociale eller idrætsmæssige interesser eller til
museer. Der uddeles kvartalsvis ca. 50.000 kr.

1maj

Støtter primært
ting der sker i
byen og giver en
god historie.
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Esbjerg fonden

Esbjerg Kommunes
Byfond

udviklingen af det frie erhvervsliv i Esbjerg eller i øvrigt til gavn for
Esbjerg bys videre udvikling. Ansøgningen om legat skal indeholde
beskrivelse af det projekt der søges støtte til, herunder en
finansieringsplan for projektet. Ansøgningen skal desuden indeholde
oplysning om ansøgeres cpr.nr./cvr.nr.
støtter kun Esbjerg og de nærmereste byer omkring.
rådgive og støtte udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger
i Esbjerg Kommune og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller
renoveringer.

Etablering af mindre
vådområder og
vandhuller jagttegnsmidler

http://www.esbjergfon
den.dk/

restaureringer, om- og
tilbygninger,
vedligeholdelsesarbejd
er mv.

1 tirsdag i
måneden

http://www.naturstyrel
sen.dk/Naturoplevelser
/Jagt/Tilskud/Vandhull
er/

EU Regionalfonden

Erhvervsstyrelsen administrerer Regionalfonden, der har til formål at
styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse med støtte til
innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

EU Socialfonden

Erhvervsstyrelsen administrerer Socialfonden, der har til formål at
kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for iværksætteri, uddannelse,
innovation og anvendelse af ny teknologi.

Familien Hede
Nielsen Fond

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale
og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende
formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed.

http://www.livogland.
dk/vidensbase/fondeog-puljer/euregionalfonden
http://www.livogland.
dk/vidensbase/fondeog-puljer/eusocialfonden
Familien Hede
Nielsens Fond
Holmboes Allé 1, 11.
etage
8700 Horsens
http://www.hedenielse
nsfond.dk/p4.asp

løbende
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Fastholdelse af
vådområder

http://2.naturerhverv.f
vm.dk/Fastholdelse_af
_vaadomraader.aspx?I
D=25546

Fionia Fonden

Støtter sport & events, kunst og kultur, sociale aktiviteter og miljø
hensigtsmæssige projekter.

FLS Industries A/S
Gavefond

Fonden har til formål at yde støtte inden for følgende områder:
Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede, Formål af
national eller kulturel karakter, Naturbevarende og miljømæssige
initiativer og projekter, Uddannelse, hovedsageligt med erhvervsmæssigt
sigte, Forskning og udvikling samt andre lignende formål af
almenvelgørende og almennyttig karakter.
Nye kvaliteter til byerne, sikring af historisk arv, landsbymiljø mm.

Fonden RealDania –
Fonden for det
byggede miljø

Fonden for Træer og
Miljø

Fonden til Ribe Bys
fornyelse

Støtter gerne med træer og planter til diverse projekter. Alleer,
nyplantning af borgerforeningens arealer, enkeltræer (markante træer i
bybilledet). Der lægges vægt på at træerne efterfølgende vedligeholdes.

Fionia Fond
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C
http://www.fioniafond.
dk/
http://www.flsmidth.c
om/FLSmidth/English/
Company+profile/Don
ation+fund/Default.ht
m

1. maj
1.
november

Fonden RealDania,
Nicolai Eigtveds Gade
28, 1402 Kbh K, Tlf.
32885211
www.realdania.dk
http://www.fondenfort
raeerogmiljoe.dk/defau
lt.asp

Løbende

Løbende
ansøgnings
frist

Modtager
pt. Ikke
uopfordred
e
ansøgninge
r

ens Peter Juhl
midtfenner@stofanet.d
k
http://www.esbjergko
mmune.dk/Files/Filer/
Borger/Kommune-
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Friluftsrådet

Friluftsprojekter. Formidling, kursus, faste anlæg, legepladser,
driftstilskud.

Grosserer LF Foghts
Fond

Bla Handicapgruppers aktiviteter og fornødenheder

Grøn Vækst

280 mill pulje. Regionen styrer. Region eller kommune skal supplere op
med 50% af finansieringen og det skal fremgå af ansøgning.

Grønne pletter
Illum Fondet

Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige,
tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre
samfundsgavnlige formål. Støtte kan ydes til institutioner,
undervisningsanstalter, selskaber og foreninger samt enkeltpersoner.

Initiativstøtten

InitiativStøtten støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge
- i og uden for foreningslivet.
Projekterne skal være nyskabende, børne- eller ungestyret og baseret på
frivilligt arbejde.
Yder støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner,
som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund
for børn og unge i Danmark.
Der er særlig fokus på kriminalpræventivt arbejde.
Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte
til døve, handicappede børn og unge og disses pårørende,
efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sclerose,

Ideer for livet puljen

Jascha Fonden

%20og%20byplanl%C
3%A6gning/pdf/EKs_
Byfond08_WEB.pdf
Friluftsrådet,
Scandiagade 13,
2450 Kbh. SV, Tlf. 33
70 00 79
www.friluftsraadet.dk
Advokat Troels
Helmer Nielsen
Hjortevangen 7
2920 Charlottenlund
http://www.foghtsfond
.dk/

http://groennepletter.d
k/ansoege/
Illum Fondet
Advokatfirmaet Jon
Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
1151 København K
Tlf: 33480000
Fax: 33480048
http://www.duf.dk/fors
ide/tilskud/initiativstoe
tte/
http://ideer-forlivet.dk/ifl/

1. marts,
1.juli,
1.november

Den årlige
legatsum er på
500.000, og
fordeles i
portioner på 1025.000
Løbende
ansøgnings
frist.
Ansøgnings
frist 4
gange årligt

http://www.jaschafond
en.dk/index.htm
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JL Fondet

muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme
eksperimenterende sociale bistandsprojekter andre sociale og
almennyttige formål.
Dansk kultur, nordisk og internationalt samarbejde, kultur, socialt,
humanitært, oplysning.

Jubilæumsfonden

Få tilskud/gavekort til johannes fog tømmerhandel. Med andre ord – søg
om at få betalt dine byggematerialer. Evt. materialer til shelter,
blomstertrækasser, renovering af spejderhytter i træ.
Sociale projekter, grupper og foreninger, der arbejder for fysisk og
psykisk handikappede, sociale væresteder, m.m. Almennyttige og
velgørende formål Idræt, ældreklubber, ekstraordinære behov ved
ulykker, katastrofer m.m.

Jyllands-Postens
Fond

Sociale, kulturelle, samfundsmæssige opgaver, opretholde liberaldemokratisk samfundsorden

Johannes Fog fonden

JL Fondet, Sankt
Annæ Plads 28,
1250 Kbh K Tlf. 33
96 84 25
http://www.jlfondet.dk
http://www.fogfond.dk
/
Jubilæumsfonden af
12. august 1973
Odensevej 12
6000 Kolding
http://www.jubfond.dk
/
Morgenavisen
Jyllands-Posten,
Grøndalsvej 3, 8260
Viby J.
Tlf. 87 38 38 38.

oktober
december
marts
juli
oktober
Maj
Aug
nov
Løbende

Kun skema

1 feb til 15
marts

http://www.jyllandsposten.org/priser-oglegater/jps-fondlegater.php
Jørgen Esmers
Mindelegat
Ken Fonden

E: Organisationer som har et alment velgørende arbejdsområde.

http://www.esmer.dk/

KEN-fondens midler går bl. andet til velgørende formål.
Alle er velkomne til at søge fonden om støtte. Primært sydfyn.

til KEN Fonden,
Gærupvej 20, 5600
Faaborg, mail:
mkn@ken.dk
http://www.ken.dk/ken
portal/default.asp?side
=velgorende&land=dk

Den 1 jan
til 15. feb

&sprog=dk
Tak til Esbjerg Kommune
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Knud Højgaards
Fond

Erhverv, kultur, videnskabelig, socialt, kunst, ungdommens
dygtiggørelse og uddannelse

Kraks Fond

Fonden støtter forskellige samfundsnyttige formål. Der kan bl.a. bevilges
midler til danske institutioner, foretagender eller personer, der efter
bestyrelsens skøn gavner dansk handel og industri.

Krista og Viggo
Petersens Fond

Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse,
handicaporganisationer og uddannelse.

Kronprins Frederik
og kronprinsesse
Marys fond

Fonden yder støtte til:

Kulturpuljen Region
Syddanmark

Region Syddanmarks kulturpulje støtter eksperimenterende og
nyskabende kunst- og Kulturprojekter i regionen. Region Syddanmark
ønsker at samle de kulturelle bevillinger til projekter med
gennemslagskraft i hele regionen. Kan medfinansiere projekter, der får
LAG støtte.

1) Humanitære og sociale formål
2) Kulturelle formål
3) Videnskabelige formål, herunder videnskabelige ekspeditioner, især
til fremmede verdensdele samt Grønland og Færøerne
4) Idrætslige formål, herunder også sådanne, der har særlige sociale
aspekter
5) Uddannelse, herunder håndværksmæssig, teknisk, akademisk og
erhvervsmæssig uddannelse
6) Andre almennyttige eller almenvelgørende formål

Knud Højgaards Fond,
Klampenborgvej 221,
2800 Kgs Lyngby, Tlf
45 87 07 11
http://www.kraksfond.
dk/index.htm

Krista og Viggo
Petersens Fond
Advokaterne
Amaliegade No 42
Amaliegade 42
1256 København K.
adv42@amalex.com

Mindst 2
mdr. før
anvendelse
af pengene
Første
mandag i
december
(2/12-2013)
Løbende

Ansøgningsskema

http://www.legater.inf
o/krista-og-viggopetersens-fond/
http://kongehuset.dk/
Menu/Fonde-legater/KronprinsFrederiks-ogKronprinsesse-MarysFond/kronprinsfrederiks-ogkronprinsesse-marysfond

http://www.regionsydd
anmark.dk/wm276877
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Landdistrikts puljer
(LAG-midler)

Lokale aktionsgrupper fra hele landet, som arbejder med at skabe liv og
jobs i landdistrikter og fiskeriområder med støtte fra Fødevareministeriet
og EU.

LAG Ø pulje

Mandø kan søge. Det er ikke Jesper der administrerer, men småøernes
LAG.
Landlegatet er betegnelsen for den del af landbrugslotteriets overskud,
der hvert år tildeles Fødevareministeriet til fordeling til almennyttige
formål. Landlegatet er til for at forbedre landbefolkningens
indtjeningsmuligheder, øge trivslen på landet og viden
af betydning for dansk landbrugsproduktion i videste forstand.
Dit projekt skal være almennyttigt og som udgangspunkt skabe en
samfundsmæssig værdi for flest mulige eller den gruppe af mennesker,
som projektet relaterer sig til. Desuden tror vi på tesen om, at ’hjælp til
selvhjælp’ hjælper mennesker længst.

Landlegatet

Lauritzen Fonden

56 Lokale
aktionsgrupper med
individuelle adresser
og kontaktpersoner
http://www.landdistrik
tsprogram.dk/Find_din
_aktionsgruppe.aspx?I
D=38708

Løbende

http://ferv.fvm.dk/Lan
dlegatet.aspx?ID=4761

JENS Ditlev lauritzen,
Sankt Annæ Plads 28,
1291 KBH K
lf@lauritzenfonden.co
m
http://www.lauritzenfo
nden.com/da/goderaad-tilansoegningen.asp

Lida og oskar
nielsens fond

almene, velgørende, kulturelle, sociale og kunstneriske formål i esbjerg
kommune.

http://lonf.dk/

løbende

Lokale og
Anlægsfonden

Byggeri indenfor Fritids og kultur, har bla. ydet støtte til 155 multibaner
siden 2003.
Yderst relevant fond med gode muligheder for støtte.
Projekter over 100.000 kr. og under 1 mio. kr.

Løbende

Lokale grønne
partnerskaber

Lokale grønne partnerskaber, med det formål at give bedre muligheder
for lokalt forankrede frivillige
frilufts- og naturprojekter. Ordningen hører under Naturstyrelsen.

Lokale og
Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12 A
1437 København K
Tlf.: 32 83 03 30
www.loa-fonden.dk
http://www.skovognat
ur.dk/Naturprojekter/N
aturgenopretning/Proje

Ansøgningsskema

Tak til Esbjerg Kommune
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Projekterne skal bidrage til at skabe lokalt ansvar for naturen, så
borgerne får mest mulig glæde af naturen
og dens mange muligheder for oplevelser.
Der bliver lagt vægt på reelle partnerskaber mellem f.eks. stat,
kommuner, grupper af borgere,
virksomheder, institutioner og foreninger. Partnerskaber skal forstås som
ligeværdige og forpligtende
samarbejder om løsning af et fælles problem.
Projekter indenfor følgende temaer kan få støtte: Forbedring af naturen,
Forbedring af mulighederne for
friluftsliv, Styrkelse af oplevelser og viden om natur, Projekterne skal
have folkelig inddragelse, og lokal
opbakning. Projekterne skal finansieres med over 50 pct. fra andre sider.

kttyper/groennepartner
skaber/

Læg vægt på at det ikke er en offentlig institution og hvorfor de skal
støtte projektet selvom de ikke har for vane normalt at støtte den slags
projekter.
Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer der plantes på
børns legepladser i institutioner.
Børneinstitutioner kan også søge fonden om flytbare pavilloner
(Flextents), der øger muligheden for, at børn kan være ude at lege i al
slags vejr.
Der kan søges om tilskudsbeløb fra puljen på mellem 40.000 kroner og
500.000 kroner per projekt. Der kan søges om tilskud ved at downloade
et ansøgningsskema på Miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk. Der vil
være åbent for ansøgninger, indtil alle midlerne er fordelt. Miljøstyrelsen
vil løbende orientere på hjemmeside og sociale medier om
tilbageværende midler i puljen. Puljen lukker senest med udgangen af
2013.

http://lmfond.dk/lemvi
gh-mullerfonden/fonden-stotter
http://www.matas.dk/
miljoefond

MÆRSK fonden
STØTTEFONDEN

Støtter velgørende eller almennyttige formål

http://www.apmollerfo
nde.dk/ansoegning/sto
ettefonden.aspx

Naturplant

Træer, læhegn mm. skovrejsning

http://www.naturpla
nt.dk/presserum/nyh
eder/ny---men-kort--

Louis Petersens
Legat
Lemvigh Møller
Fonden
Matas Miljøfond

Miljøministeren
grønne ildsjæle

15 maj og 1
dec

http://www.mst.dk/bor
ger/baeredygtig_udvik
ling/
GI@mst.dk, eller
kontakt Miljøstyrelsen
på 72 54 40 00.
Løbende

Større projekter

Tak til Esbjerg Kommune
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-frist-til-at-soegeom-tilskud-tilbiotopforbedrendebeplantninger.aspx
Nanny jakobsens
fond

Nordea Danmarkfonden

Norma og Frode S
Jaconbsens Fond

Ny i Danmark

Nykredits Fond

Nanny Jacobsens Fond er oprettet for at yde støtte til dækning af ekstra
udgifter i forbindelse med handicap, hvortil der ikke ydes fuld offentlig
støtte til psykisk udviklingshæmmede personer.
Samt at yde støtte til projekter til hjælp for psykisk udviklingshæmmede,
uddannelse, efteruddannelse og videnskabelige projekter.
Uddannelse, drift mm.

Fondens formål er gennem forskning og udvikling samt uddannelse og
anden aktivitet at yde støtte til fremme af dansk landbrug, herunder dels
og især til fremme af konkurrenceevnen hos primærproducenter,
slagterier og forædlingsvirksomheder, der producerer og afsætter
svinekød og andre kødprodukter, dels til fremme af aktiviteter, der
vedrører etik og dyrevelfærd, miljøhensyn, forbrugerinteresser, kost og
sundhed, historie og fremtidsperspektiver.
Integrationsministeriet administrerer en række statspuljer, der skal styrke
og videreudvikle integrationsindsatsen samt bidrage til at udvikle nye
metoder og redskaber. Projekterne kan gennemføres af virksomheder,
kommuner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre, der arbejder
målrettet med integration

Relateret til byggeri – Forskning, kulturelle og sociale aspekter

http://www.retraad.dk/Offices/Faabor
g/About/Nanny%20Ja
cobsens%20Fond.aspx
#M?lgruppe:
Nordea Danmarkfonden,
Postboks 850, 0900
Kbh. C,
Tlf 33 33 33 33
http://www.fsjacobsen
sfond.dk/

Løbende

Løbende

Informationsenheden
Holbergsgade 6
1057 København K
http://www.nyidanmar
k.dk/dadk/Integration/puljer/o
versigt_over_puljer.ht
m

Individuelt
efter
ansøgning.

Nykredits Fond
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf: 33 42 14 75
www.nykredit.dk/

Løbende
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Ole Kirks Fond

Onside Sport

Otto Bruuns Fond

Otto og Gerda Bings
Mindelegat

Politiken-fonden

Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter
humanitære, kirkelige, kulturelle, lokale, sociale og uddannelsesmæssige
initiativer og projekter. Fonden lægger vægt på, at de støttede
projekter fremmer værdier som kvalitet, glæde, fantasi, læring og
kreativitet. Projekter rettet mod børn, unge og familien som institution
prioriteres højt.
Støtte primært til rekvisitter som kan styrke mulighederne for
sportsudøvere.

http://www.olekirksfo
nd.dk/default.asp

Forskning i dansk industri
Iværksætteres/opfinderes udvikling af industrielle opfindelser
Institutioner med dette sigte
Unges uddannelse
Velgørende, sociale eller kulturelle formål
Andre formål af almen samfundsmæssig betydning
Fonden yder bidrag til institutioner og foreninger, der udfører socialt
arbejde. Enkeltpersoner vil normalt kun komme i betragtning, hvis
fonden skønner, at en mindre økonomisk støtte vil kunne give
modtageren et ”skub” fremad, der kan være medvirkende til, at
modtageren forøger sine muligheder for at sikre sig en fremtid uden
permanente tilskud fra det offentlige.

http://ottobruunsfond.d
k/

Fonden yder tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige
formål samt dermed beslægtede opgaver, alt efter fondens bestyrelses
beslutning.

http://www.onsidespor
t.dk/

Otto og Gerda Bings
Mindelegat
c/o Bech-Bruun
Adv. Anders Oreby
Hansen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
http://www.fondsdatab
asen.dk/netacgi/nphbrs.exe?s1=0&l=999&
d=fond&f=G&p=1&r=
97&u=%02
Dagbladet Politiken
A/S,
Rådhuspladsen 37,
1585 Kbh. V
Tlf 33 47 14 95
http://politiken.dk/om_

30 marts
30. juni
30.
september
31.
december

Ansøgningsformu
lar på
hjemmeside.

Løbende
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politiken/164066/politi
ken-fondens-formaal/

Prins Felix og
Nikolaj fonden

Sociale formål.

Realdania

Realdania støtter projekter der gør en forskel for det byggede miljø i
Danmark. Projektet skal være unikt, gøre en forskel for livskvaliteten i
lokalområdet og så skal man kunne dokumentere, at det også er støttet
andetsteds fra.
Humanitære, videnskabelige, kunstneriske, sociale, miljø,
samfundsudvikling.

Rockwool Fonden

http://kongehuset.dk/
Menu/Fonde-legater/Nikolai-ogFelix-Fonden-HHPrins-Nikolais-og-HHPrins-FelixFond/nikolai-og-felixfonden-hh-prinsnikolais-og-hh-prinsfelix-fond
http://www.realdania.d
k/

Ansøgnings
frist 1.
april.

Rockwool Fonden,
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene, Tlf
46 56 03 00,
www.rockwoolfonden.
dk

løbende

Rosalie petersens
fond

Generel støtte til børn, betinget af sygdom eller handicap
- Støtte til handicappede børn
- Støtte til institutioner, organisationer og foreninger vedrørende børn

Advokat Henrik
Valdorf-Hansen
c/o Bech-Bruun,
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

1/4
1/10

Roskildefonden

Støtter initiativer der er til gavn for børn og unge, samt at støtte
humanitært, andet almennyttigt og kulturelt arbejde. Der ydes tilskud til
både nationalt og internationalt arbejde.

http://www.roskildefestival.dk/om_festival
en/foreningen_roskilde
_festival/

løbende
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Rotary

Tag kontakt til lokal Rotaryklub eller Rotarydistrikt og få dem til at
signere ansøgningen.

http://www.rotarynyt.d
k/programmer/hjaelpef
onden/ansoegning/

Salling fondene

Hvert år uddeler de to fonde donationer til forskellige formål. Fælles for
fondene er, at de støtter humanitære, kulturelle og kirkelige formål –
fortrinsvis i Østjylland.

http://dansksupermark
ed.dk/om-os/fondene/

løbende

Simon Spies Fonden

Almennyttigt og velgørende. Erhvervslivet.

Simon Spies Fonden,
Sankt Gertruds Stræde
10, 1129 Kbh. K,
Tlf.: 7027 1080,
spiesfonden@mail.tele
.dk

1. marts
1.
november

Typisk 25.000 kr.
til velgørende
projekter. Kan
lide at være enesponsor til noget
konkret, noget
fysisk.

Skandia
Idéer for livet

Yde støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner,
som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund
for børn og unge i Danmark.

Løbende

Der er
særlig fokus på
kriminalpræventiv
t arbejde.

Socialpædagogernes
udvikling og
forskningsfond

Udviklings- og Forskningsfonden er Socialpædagogernes og BUPL’s
fælles fond til støtte for pædagogisk udviklingsarbejde og pædagogisk
forskning. Der uddeles ca. 2 mio. kr. om året

Skandia – Idéer for
livet
Kay Fiskers Plads 9
2300 København S
Tlf.: 70 202 909
http://ideer-forlivet.dk/iflfonden/
Anita Skjoldager
Eskildsen
Blegdamsvej 124,
2100 København Ø
35 46 52 81
http://www.slbuplfond.dk/

Sonning-Fonden

Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til
almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner eller
lignende i Danmark. I særlige tilfælde ydes også støtte til
enkeltpersoner. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller
genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til
musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der
tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til
indkøb af musikinstrumenter.

15. januar
15. april
15.
september

http://sonningfonden.ku.dk/
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Spar Nord Fonden

Støtter bredt – søg. Ofte er det beløb under 50.000 kr.

https://www.sparnordf
onden.dk/

Sygekassernes
Helsefond

Social og sundhedsområdet – udvikling, (forskning og oplysning) mm.
Etablering af institutioner og centre, handicapindretning mv

sydbank

Yder bl.a. støtte til det kulturelle og folkelige arbejde i Danmark. Meget
bredt.

Spor i Landskabet

Spor i Landskabet er stier, der giver befolkningen mulighed for at opleve
sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for
offentligheden.
Hvis de godkender et spor kan de hjælpe med at søge penge til det.
Husk godkendelse fra diverse lodsejere og snak med teknik og miljø
forinden så formalia er på plads. Stier på 2-5 km, kan støtte op til 50% af
udgifter til stierne
Flere underpuljer med forskellige hensigter. Bla. Frilufts, almen kultur
og idræt, sociale samt ungdomsformål.

Sygekassernes
Helsefond
Amager Torv 13, 2.sal,
1160 Kbh K, Tlf.:
3393 4077
www.sygekasserneshel
sefond.dk
http://www.sydbank.c
om/omsydbank/samfu
ndsengagement/fonde/
vedtaegter
http://www.livogland.
dk/vidensbase/fondeog-puljer/sporlandskabet

Tipsmidler

Trepilefonden

Tryg Fonden

Store og små projekter der skal øge danskernes oplevelse af tryghed i
hverdagen. Sikkerhed, sundhed og anden samfundsnyttig aktivitet.
450 mio. til støtte årligt.

http://www.tipsmidler.
dk/Forside/Puljer/
http://www.uvm.dk/Fo
r%20institutioner/Fina
nslov%20og%20tilsku
d/Tilskud/Tips.aspx
Trepilefonden
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København
Att.: Michael Budtz
TrygFonden,
Klausdalsbrovej 601
2760 Ballerup. Tlf.: 44

februar,
maj, august
eller
november
Løbende

Søg i esbjerg
bankområde

løbende

løbende

Løbende

1. marts
1.
september

Ansøgningsskema
kan downloades.
Dog ikke
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20 61 95
www.trygfonden.dk
´Tuborgfondets
Sekretariat
Gammel Carlsbergvej
10, 2500 Valby Tlf:
3327 2900,
www.tuborgfondet.dk
Tuborgs Grønne Fond
Gammel Carlsbergvej
10, 2500 Valby, Tlf.:
3327 2900,
www.tuborgfondet.dk
http://www.tvbf.dk/

Tuborg fonden

Smf gavnligt, særligt erhvervsliv, samt kultur, natur, miljø,
ungdomsaktiviteter af alment velgørende karakter ex sport

Tuborgs Grønne
Fond

”Grønne ideer” der skaber fest og glæde, især unge og i forbindelse med
musik. Også anlæg/inventar

Tømmerhandel
Vilhelm Bangs Fond
Vandførefonden

Støtter almennyttige formål der er til glæde for en bred kreds.

Foreninger og selvejende institutioner kan søge fonden om tilskud
til:
revalidering
forbedring af boligforhold
lettelse af transport
fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler
støtte til børne- og ungdomsarbejdet
sprede oplysning om de fysisk handicappedes problemer

http://www.vanfoerefo
nden.dk/index.php/For
eninger-og-selvejendeinsti/212/0/

Veluxfondene

Villum Kann Rasmussen Fonden støtter blandt andet naturvidenskabelig
og teknisk videnskabelig forskning, formidling af forskning samt
sociale, kulturhistoriske og miljørelaterede formål, også i udlandet
Velux Fonden støtter blandt andet, ældres aktiviteter, læge- og
sundhedsvidenskabelig forskning, humanistisk og
samfundsvidenskabelig forskning, kulturelle, kunstneriske og sociale
formål samt museer (herunder renovering af kulturhistoriske bygninger).

www.veluxfondene.dk

Villumfonden

VILLUM FONDEN uddeler midler til større sociale opgaver, kulturelle
projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og
andre europæiske lande.

http://villumfonden.dk/
C12576AB002B2660/
0/A5A47890DB9B704
DC12576E70049BC7
8?OpenDocument

obligatorisk at
anvende.
løbende

Fungerer i
de lige år
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Zeuthen Mindelegat

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat er en dansk fond, der uddeler
legater og fondsstøtte. Legatets formål er efter bestyrelsens skøn at støtte
bestræbelser på det videnskabelige, kunstneriske eller praktiske område,
som vil være af betydning for det danske samfund.

Overretssagfører L.
Zeuthens Mindelegat
Bredgade 38
1260 København
Danmark
Advokat Per Magid

Aage V jensen fond

Indtægterne af fondens formue doneres til en lang række velgørende
formål især inden for naturbeskyttelse i Danmark og Grønland, blandt
andet naturfaglige bogudgivelser, -formidlingsprojekter, videnindsamling og naturvidenskabelig dokumentation. Der lægges vægt
på, at resultaterne kan anvendes i fremtidig naturbevaring, -oplysning og
-formidling.
15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget
af fondens formål:
o Kunst og kultur
o Forskning og uddannelse
o Humanitære og sociale formål
o Den danske natur med dens flora og fauna
o Balancen mellem jagt- og naturinteresser
15. Juni Fondens bestyrelse har dog valgt at lægge hovedvægten på de
ansøgninger, der tilgodeser:
- sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og
biodiversitet, herunder den danske flora og fauna
- balancen mellem jagt- og naturinteresser.
http://www.15junifonden.dk/content/dk/om_15_juni_fonden

http://www.avjf.dk/om
-de-tre-fonde/

Formålet med 3F`s medie-og kulturfond er at fastholde og udvikle den
kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af.
Det gør vi ved at støtte projekter, som vi mener, vores medlemmer kan
have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage.

http://forsiden.3f.dk/ar
ticle/20070201/OM3F/
70201009?profile=255
7

15. juni fonden

3F´s medie og
kulturfond

Bevillingerne spænder vidt - bl.a. teater, egnsspil og musiske
arrangementer - og skal fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og
mål. Der ydes ikke støtte til studierejser eller ophold.

Tak til Esbjerg Kommune

Side 20 af 21

Teatre
Pulje

beskrivelse

DATS

http://www.dats.dk/

Virksomhed
Pulje
Alexander Foss
Industrifond
Christian nielsens
Fond

ansøgningsfrist

beskrivelse

bemærkninger

ansøgningsfrist bemærkninger

http://www.dats.dk/
At yde støtte til opfindere eller fabrikanter til udnyttelse af
opfindelser eller
andre tekniske fremskridt af betydning for dansk industri.
• At yde støtte til forskning inden for dansk industri, landog skovbrug samt

Karl Pedersen og
hustrus
industrifond

Thomas B. Thriges
Fond

fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.
http://www.christiannielsensfond.dk/Fondens_Formål.aspx
http://di.dk/DI/hvaderdi/Pages/fonde.aspx

yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv,
fortrinsvis industri og håndværk: ved
hjælp til fremme af sådanne
videnskabelige og uddannelsesmæssige
formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at
have betydning for erhvervslivets trivsel
og/eller
ved støtte på anden måde til institutioner,
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foretagender eller personer, hvis
virksomhed af fondsbestyrelsen skønnes at
have betydning for erhvervslivet.

Energi
Pulje

beskrivelse

Elena (European loacal
energy assistance)

Støtter energiprojekter.

ForskEL

http://energinet.dk/DA/FORSKNING/ForskELprogrammet/Sider/default.aspx

F.eks. solceller.

ansøgningsfrist

bemærkninger

løbende

Projekterne er typisk 50 mio
+

EU PROGRAMMER:
http://www.southdenmark.be/Projektguide/HvaderetEUprojekt/tabid/1247/Default.aspx
socialøkonomisk virksomhed:

http://www.cabiweb.dk/jobcenter/samarbejdet+med+virksomheden/social%C3%B8konomiske+virksomheder/st%C3%B8tte+til+social%C
3%B8konomisk+virksomhed

Tak til Esbjerg Kommune

