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Bø rn & Ung e :
Egmontfonden
Vi støtter og initierer tiltag, som sigter mod at fremme udsatte børn og unges aktive og engagerede
deltagelse i samfundet ved at styrke deres personlige ressourcer og nedbryde hindrende sociale og
kulturelle barrierer.
Det kan være tiltag i forhold til problemstillinger, som overses af eksisterende offentlige og private
initiativer, eller hvis løsning kræver udvikling af nye metoder.
Alle kan søge såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende. Hvis
en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening
eller lignende.
Egmont Fonden
Att: Direktør cand.scient.pol. Henriette Christiansen
Støtte- og bevillingsadministrationen
Møntergade 1, 1.
1116 København K
Tlf.: 33 91 36 44 Fax: 33 91 37 36

Se mere på www.egmontfonden.dk
kan søges løbende
Bustrupfonden
Bevilliges til registrerede institutioner for børn og unge eller foreninger og selskaber.
Skive Kommune
Byrådssekretariatet
Torvegade 10
7800 Skive
bya@skivekommune.dk

Ansøgningsskema her:
http://www.skive.dk/byr%C3%A5d+kommune/generelle+oplysninger/legater+og+fonde/bustrupfon
den
Det er kun ansøgninger der modtages i perioden 1. januar til 1. marts, der kommer i betragtning.

Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond
www.lsh- law.com
Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle
samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps.
c/o ADVOKAT TORSTEN HOFFMEYER
Ved Stranden 18
1061 København K

Ansøningsfrist 1. marts
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Danmark Fonden
Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og
ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand.
Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema.
Danmark Fonden
Advokat Peter Neergaard
Nikolaj Plads 26, 3.
1067 København K.
Tlf.: 33 12 22 33
To årlige uddelinger.
Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK)
www.valhalla.norden.org Støtte til projekter.
Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413
Der ydes støtte til Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge, der er socialt dårligt stillede
eller i vanskeligheder. Kan søges til projekter og foreninger, som laver et klart forbyggende arbejde.
Ansøgningsskemaet kan findes på dr.dk/giro413.

DR - Giro 413, DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
Att.: DR Medier - opg.2- 5
Tlf.: 35 20 43 59
Søges fra 1. december til 1. februar.
Fonden af 1982
Fondens formål er at medvirke til forebyggende arbejde for børn og unge under 23 år - fortrinsvis
over for kriminelle eller kriminalitetstruede fra hovedstadsområdet - ved at iværksætte eller yde
tilskud til arbejde på eller uden for institutioner og forskning vedrørende børn og unge.
Fonden af 1982
c/o Politidirektør Johan Reimann
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Tlf.: 33 15 20 10
Ansøgningsfrister bekendtgøres ved annoncering. Uddeling sker et par gange om året.
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Børnelegatet af 1976
Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra
hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til
ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens
målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller
socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPRnummer. For institutioner skal oplyses SE-nummer.
Børnelegat af 1976
Direktør, cand.jur. Søren Friis
Nørre Voldgade 10
1358 København K.
Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted
primo juni i ansøgningsåret.
Søstrene Gads Legat
Legatets formål er "at virke for det i Danmark stedfindende offentlige Børnearbejde gennem
Værgeraadsinstitutionen, navnlig af forebyggende karakter."
Søstrene Gads Legat er et lille legat, som yder støtte til forebyggen de institutionsarbejde indenfor
børneområdet
Legatet yder især støtte til ferieophold, sommerlejre, handicaplejre, weekendture, forebyggende
arrangementer og aktiviteter, idræt, kriminalpræventivt arbejde og rådgivning hovedsagligt for
truede børn af dårligt stillede forældre.

Ansøgningen indsendes til:
Søstrene Gads Legat
Att. Ankestyrelsen
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
bkr@ast.dk
Ansøgningsfrist 1. Marts
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Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg
Fondens formål er at yde støtte til børne- og ungdomsforsorg, navnlig til
1. uddannelse og dygtiggørelse af unge kvinder
2. forsorg for mindrebemidlede eller vanskeligt stillede.
3. børneinstitutionsbørn, der ikke har sædvanlig familiekontakt
Støtten kan ydes, når forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller hvad, der svarer dertil. Støtte kan
også ydes, når forsørgelsesgrundlaget er SU.
Fonden yder især støtte til hjælp til ferier og aktiviteter, enkeltudgifter samt julehjælp.
Der ydes ikke støtte til studierejser eller studieophold i udlandet, til forsørgelse eller til afvikling af
gæld.
Fonden yder kun støtte til enkeltpersoner, og yder således ikke støtte til foreninger eller
organisationer.
Ansøgning med dokumentation for økonomiske forhold indsendes til:
Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg.
Ankestyrelsen
Birgitte Kragelund
bkr@ast.dk
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Ansøgningsfrist 15 November

Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat
Støtte gives til institutioner, foreninger, virksomheder og lignende, som har til formål at hjælpe
vanskeligt stillede børn og unge op til ca. 25 år. I mindre omfang gives desuden studiestøtte til
videreuddannelse til unge under 30 år. Ellers gives der IKKE støtte til enkeltpersoner.
Der gives støtte til aktiviteter for grupper af vanskeligt stillede børn og unge. Det kan foreksempel
være børn og unge fra et særligt belastet geografisk område, børn og unge med fysisk eller psykisk
handicap, eller grupper af børn og unge med særlig belastet adfærd.
Ludvigsens Legat
att. Marianne Sinding
Ankestyrelsen Amaliegade 25
postboks 9080
1022 København K
tlf. 33 41 12 89
mas@ast.dk

Se mere på www.ludvigsenslegat.dk
Der er ingen ansøgningsfrist, men ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøder, som for tiden
holdes to gange om året forår og efterår.

6

Initiativstøtten
Dansk Ungdoms Fællesråd støtter nye aktiviteter og projekter for og med børn og unge. Socialt
udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet.
Det skal være nyskabende, det skal være børne- eller ungestyret og det skal være drevet af frivilligt
arbejde.
E-mail: jhk@duf.dk
Tlf.: 60 20 14 09
Se mere på www.duf.dk/is
Ansøgningsfrist: 2. juli, 15. august, 17. oktober og 19. november

Matas Miljøfond
Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer, der plantes på børns legepladser.
Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, dagplejeordninger og private kan søge.
Interesserede kan hente et ansøgningsskema i butikken eller på www.matas.dk/miljoefond, hvor der
også kan læses mere om støttemulighederne.
Næste ansøgningsfrist er den 1. december 2012.

Erik Thunes Legat af 1954
Legatet tilstræber en ligelig fordeling af støtte til projekter i Danmark og projekter i udlandet, der
administreres af en dansk organisation.
Støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller
økonomisk støtte.
Støtte organisationer, der hjælper ulykkeligt stillede b ørn.
Erik Thunes Legat
Ibstrupvej 44
2820 Gentofte
Telefon: 32 16 03 44
Ansøgningsskema + mere info her: http://www.thunelegat.dk/ansoeg.asp
Ansøgningsfrist 1. November og 1. Maj.
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Fritid o g Idræ t:
Lokale- og Anlægsfonden
Lokale - og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts- og
kulturområdet. Fonden støtter således anlæg inden for idræt, ungdomsformål, teater, musik, film,
dans, friluftsliv mv. Støtten kan være i form af direkte støtte, lån eller ydelsesgaranti.
Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedspuljen.
Klublokale- og Værestedspuljen er således til projekter der normalt ikke kan opnå støtte i fonden,
typisk fordi de er for små eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav.
Målet med midlerne er at udvikle spændende byggeri, samt sikre både æstetisk og funktionelle
kvaliteter inden for idræts- og kulturområdet. Det kan være fra ombygning af en spejderhytte til
storstilet udbygning af et klubhus, fra oprettelse af et lokalt samlingssted for skatere til store kulturog musikhuse samt idrætsanlæg.
Lokale - og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K
Tlf. 32 83 03 30, FAX: 32 83 03 31
E-mail:fonden@loa-fonden
Se mere på www.loa-fonden.dk
Uddeles løbende

Post Danmark
Post Danmark sponserer sport i Danmark og har desuden et årligt samarbejde med en humanitær
organisation.
http://www.postdanmark.dk/da/Om%20os/Sponsorater/Sider/Sponsorater.aspx
Uddeles løbende
DBU`s Ungdomsfond
Ansøgningsskema kan rekvireres hos lokalunionen, der også skal modtage skemaet i udfyldt stand
senest den 15. februar det pågældende år.
Se mere her: http://www.dbu.dk/page.aspx?id=814
Carlsberg Sportsfond
Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks.
et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign.
Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller
selvejende institution.
Gamle Carlsberg Vej 8
1799 Køben havn V
Telefon: 3327 3320
Ansøgningsskema + mere info her:
http://www.carlsbergsmindelegat.dk/carlsbergsportsfond/Pages/default.aspx
Uddeles løbende
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Handic ap:
Ludvig og Sara Elsass Fond
Fonden støtter i prioriteret rækkefølge:
• Primært personer med Cerebral Parese(spastisk lammede), men også andre fysisk eller
psykisk handicappede.
• Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk
gennemførelse af forskningsresultater med henblik på forbedring af handicappedes
helbred og livsvilkår.
• Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for
personer med Cerebral Parese og andre handicappede.
• Sekundært dansk kunst og kultur.
Ludvig og Sara Elsass Fond
Holmegårdsvej 28
DK-2920 Charlottenlund
Tlf. 39 90 95 65
elsassfonden@elsassfonden.dk
Ansøgningsskema + mere info her: http://www.elsassfonden.dk/

Vanførefonden
Fondens formål er, at støtte bestræbelserne på at hjælpe vanføre i Danmark i det omfang, sådan
hjælp ikke ydes af det offentlige, herunder særlig bestræbelser på at revalidere vanføre, at forbedre
de vanføres boligforhold, at lette deres transport, at fremskaffe egnede feriehjem og
forsamlingslokaler, at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre og at sprede oplysning om de
handicappedes problemer og vanførearbejdet.
Vanførefonden
Att. Inge Moustgaard
Nørre Voldgade 90, 3
1358 København K
Tlf.: 33 13 48 38
E-mail: info@vanfoerefonden.dk
Se mere her: http://www.vanfoerefonden.dk/
Ingen ansøgningsfrister. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder 4 gange årligt.

Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond
Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle
samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps.
Ansøgningsfrist 1. marts
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Susi og Peter Robinsohns Fond
Støtter bl.a. arbejde med børn og unge der lever under belastende forhold, mennesker der lider af
handicaps enten fysisk eller psykisk, handicapidræt og handicapoptræning.

Susi og Peter Robinsohns Fond
c/o Advokatfirmaet Gert Halling
Ny Adelgade 5, 1. sal
1104 København k
tlf. 35393566
info@robinshnfonden.dk
Se mere her: http://www.robinsohnfonden.dk/
Uddeles løbende
Rosalie Petersens Fond
Støtter bl.a. sygdomsforebyggende/helbredende, virksomhed, rekonvalescentophold, hjælpemidler
til handicappede børn, forskning.
Advokat Henrik Valdorf-Hansen
c/o Bech-Bruun, Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf. 72 27 00 00
Fax 72 27 00 27
hvh@bechbruun.com
Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober
Fonden af 17.12.1981
Aktiviteter og projekter for handicappede og sygdomsramte
Ansøgning med bilag skal indsendes til administrator i 4 eksemplarer. Ansøgningsskema anbefales,
men det er ikke et krav.
Ansøgninger kan forventes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, såfremt ansøgningen
er administrator i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. Der afholdes sædvanligvis 3
bestyrelsesmøder om året, i maj august og november.
Fonden af 17.12.1981
Att. Advokat Henrik Løbger
Valkendorfsgade 16
1151 København K.
Ansøgningsskema + mere info her:
http://www.fondenaf17121981.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=5
6
Ansøgningsfrist: maj august og november.
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DBU´s Hjælpefond
Økonomisk tilskud til danske idrætsudøvere og - ledere, som uforskyldt er kommet i nød som følge
af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld. Tilskud kan
også bevilges til nærmere pårørende eller institutioner, der beskæftiger sig med ungdom og idræt,
hvor udøverne lider af legemsskavanker i en udstrækning, der ikke gør det muligt for dem at dyrke
idræt på normal vis (typisk udøvere af handicapidræt). Forudsætningen for at modtage hjælp er, at
den pågældende gennem en længere periode har været aktivt eller passivt medlem af en forening
eller organisation under Danmarks Idræts-Forbund eller som har et samarbejde med dette forbund.
DBUs Hjælpefond bestyres af DBUs formand og kasserer samt en repræsentant for DIF. I disse år
henholdsvis Allan Hansen, Christian Kofoed og H.C Hansen.

Se mere på: http://www.dbu.dk/Faelles/klubservice/Okonomi_og_fonde/dbus_hjaelpefond.aspx
Uddeles løbende
Postkontrollør P.H. Mathiasen og hustru
Kan kun søges gennem Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicapforbund
c/o ADV NIELS E VALDAL
Øster Alle 33
2100 København Ø
Ansøgningsfrist 1. december
Sygekassernes Helsefond
Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og
sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor
området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov.Målet er
at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet for den enkelte borger. Bevillingerne gives med
henblik på projektets nyhedsværdi, relevans og anvendelighed.

Helsefonden
Magstræde 6, 1. sal
1204 København K
Tlf.: 33 93 40 77
info@helsefonden.dk
Se mere her: http://www.helsefonden.dk/pages.asp
Ansøgningsfrist: 15 Februar, 07 Juni og 17 September.

Bevica legater
Bevica Legater hører under Bevica Fonden som en selvstændig enhed.
Bevica Legater yder økonomisk støtte til enkeltpersoner med bevægelseshandicap i form af ferieog julelegater.
Eksempler på bevægelseshandicap: Fysiske mangler, deformiteter, amputation, rygmarvsskader,
spasticitet, muskelsvind, leddegigt, sclerose og lammelser.
Se Mere her: http://www.bevica.dk/bevica-legater/formalansogning
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Bevica Fonden
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.
Fondens formål er at medvirke til at give mennesker med bevægelseshandicap størst mulig
selvstændighed og uafhængighed bl.a. gennem økonomisk støtte til forskning og
bevægelsesfremmende aktivitet.
Strandboulevarden 47 B
2100 København Ø.
Tlf. nummer 39 54 02 00
Ansøgningsfrist 1. april
Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat
Til trængende handicappede børn og unge. Legatet kan også søges af institutioner.
Lægeattest for handicap bedes bilagt ansøgning.

Bech-Bruun Dragsted
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
torben.schoen@bechbruundragsted.com
Ansøningsfrist 1. April.
Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år og deres forældre Handicap - § 15.64.07.10
Puljen giver støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for
handicappede børn og unge o g deres forældre.
Kan søges af Landsdækkende handicaporganisationer/foreninger.
Ansøgningsfristen er 17. september 2012.
Nanny Jacobsens Fond
Fondens formål er at yde støtte til psykisk udviklingshæmmede. Støtte kan gives til såvel
udviklingshæmmede enkeltpersoner som til projekter, hvis formål er at hjælpe grupper af psykisk
udviklingshæmmede. Desuden kan fonden give støtte til uddannelse og videnskabelige projekter.
Fonden yder kun støtte til personer og projekter, der ikke kan opnå offentlig støtte og prioriterer at
støtte de psykisk udviklingshæmmede, der økonomisk er dårligst stillede.

Ret&Råd Fyn A/S
Advokat Jess Lykke Gregersen v/bestyrelsesformand Ole Vojdeman
Kanalvej 4
5600 Faaborg
dj@ret-raad.dk
Ansøgningerne indkaldes i følgende fagblad: LEV, Socialpædagogen.
Ansøgningsperioden er: 1. september til 20. oktober hvert år.
Ansøgninger efter fristen vil ikke blive behandlet.
Se mere her:
http://www.ret-raad.dk/Offices/Faaborg/About/Nanny%20Jacobsens%20Fond.aspx
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S undhe d:
Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond
Tilskud til behandling der ikke dækkes af nugældende tilskudsregler.
Støtte til sygdomsforebyggende og anden virksomhed indenfor sundhedsområdet.
Støtte til oplysende virksomhed.
Ansøgningsskema til pkt. A og B.
Sygeforsikringen danmarks Sundhedsfond
Palægade 5
1261 København K.
Få mere information hos:
Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond
Tlf. 33 30 17 81
Løbende uddelinger til pkt. A og C.
Uddeling til pkt. B sker hvert 2.ell. 3. år efter annoncering i dagspressen
Warwara Larsens Fond
Støtte til forskning af sygdommen dissemineret sclerose, herunder aflønning af scolarstipendier,
omhandlende forskning vedrørende dissimineret sclerose.
Sekretær Karin B. Nilsson - mærket Warwara Larsens Fond
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
dadlforskning@dadl.dk
Tlf.: 35 44 83 71.
Ansøgningsfrist Oktober.

Rejselegater for scleroseramte
Rejselegater for scleroseramte søges hos:
Scleroseforeningen
Mosedalvej 15
2500 Valby
tlf. 36 46 36 46
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Kulture lt:
Nykredits Fond
Nykredits Fond støtter primært initiativer, som har et konkret og definerbart indhold

•
•
•
•

inden for bevaring af landskab, bygninger og arkitektur
inden for nytænkende, frivilligt, socialt eller humanitært arbejde
af almennyttig karakter, dog primært i relation til byggesektoren
bogudgivelser, f.eks. inden for kunst og arkitektur

Nykredits Fond
Kalvebod Brygge 1- 3
1780 København V
nykreditsfond@nykredit.dk
Tlf.: 44 55 14 77
Ansøgningsskema + mere info her:
https://www.nykredit.dk/svarkort.do?iwID=/omnykredit/svarkort/nykredits_fond/ansogning_fond.x
ml&u2s=95JIzZGpswxh
Uddeles løbende
3F's Medie- og Kulturfond
Formålet med en 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 medlemmerne kan have
glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage.
Bevillingerne spænder vidt. Fra teater, egnsspil og musiske arrangementer, som bidrager til at
fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål.
3F 's Medie-og Kulturfond
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Fax: 88 92 01 19
Telefon: 88 92 05 11
3f@3f.dk

Ansøgningsskema + mere info her:
http://forsiden.3f.dk/article/20070201/OM3F/70201009?profile=2557
Uddeles Løbende. Der afholdes 4 -5 møder årligt i Fonden.
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Beckett-Fonden
Beckett -Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og
lign.
Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder, som eksempelvis:

•
•
•
•
•
•
•
•

Teaterforestillinger
Skuespil
Opera
Ballet
Koncertopførelser
Lyd- og filmoptagelser
Udstillinger
Kunstindkøb

Og støtten kan være af mere generel karakter, som eksempelvis:

•
•
•
•
•
•
•
•

Museer
Teatre
Studierejser
Undervisning og forskning
Bogudgivelser
Arkæologisk forskning og udgravninger
Genopbygnings- og bevaringsprojekter
Udstillinger

Beckett -Fonden
Hammerensgade 1, 2.sal
1267 København K
Telefon 33 15 50 00
Ansøgningsskema + mere info her: http://www.beckett -fonden.dk/?page=2
ansøgningsfrist: 1. november 2012

Jyllands-Postens Fond
Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse
af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark.
Jyllands-Postens Fond
Grøndalsvej 3
8260 Viby
Tlf.: 87 38 38 38
jpfonden@jp.dk
Se mere her: http://jyllands-posten.org/priser-og-legater/jps-fond-legater.php
Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3 -4 uger. Uddelinger finder sted i maj.
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Tuborgfondet
Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små
aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport,
foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.

Tuborgfondet
Gamle Carlsberg Vej 8
1799 København V
Tlf.: 33 27 29 00
Ansøgningsskema: http://www.tuborgfondet.dk/Tuborgfondet/Pages/default.aspx
Ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling - ifølge
nærmere orientering.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er
sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke
praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Att: Mag.art. Elisabeth von Buchwald
Amaliegade 18
Postboks 2143
1256 København K
Tlf.: 33 40 10 10
Se mere her: http://kongehuset.dk/Menu/Fonde--legater/Dronning-Margrethes-og-Prins-HenriksFond/dronning-margrethes-og-prins-henriks-fond
Ansøgningsfrist 15. Februar og igen 15. august

Sonning fonden
Sonning-fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle
formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. i Danmark. 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.
Sonning-Fondens Sekretariat
C/o DEAS A/S
Dirch Passer Allé 76
2000 Frederiksberg
hon@deas.dk
Ansøgningsskema + mere info her: http://sonning-fonden.ku.dk/
Ansøgninger modtages i perioden fra 1. januar 2013 til 2. april 2013.
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No rdis ke :
Nordisk Kulturfonden
Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i
bred forstand mellem de nordiske lande.
Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og
amatører.
Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og
variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles.
Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og
forsknings- og uddannelsesprojekter. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden.

Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
1061 København K
Tlf. 33 96 02 00
Se mere her: www.nordiskkulturfond.org
Ansøgningsfrist den 1. i flg. måneder: februar, marts, april, august, september og oktober

Petra Slettens Fond
Styrker dansk-norsk samarbejde, støtter uddannelse, støtter socialt arbejde
Petra Slettens Fond
Att. Advokat Judy Jakobsen
Ved Vesterport 6
1612 KØBENHAVN V
Tlf.: 70 12 12 11
Ansøgningsfrist 9. januar

17

Unde rvis ning :
Uddannelsespuljen
Uddannelsespuljen har tre forskellige stø tteformer:
1. Økonomisk støtte til frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter.
2. Åbent kursustilbud til frivillige.
3. Konsulentstøtte til realisering af kursusidéer samt vejledning vedr. udvikling af effektmål og
dokumentation af indsatsen.
Formålet med Uddannelsespuljen er at udbyde og støtte uddannelsesaktiviteter for aktive i frivilligt
socialt arbejde. Denne støtte skal medvirke til at kvalificere det brugerrettede sociale arbejde og
forbedre støttefunktioner i forhold til udmøntning af det frivillige brugerrettede arbejde.
Til støtteform A er ansøgningsfristen ultimo august
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Frivillig :
Otto og Gerda Bings Mindelegat
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. Der gives ikke
studielegater og tilsvarende.
Otto og Gerda Bings Mindelegat
c/o Bech-Bruun
Advokat Anders Oreby Hansen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Uddeles Løbende
Det Obelske familiefond
Det obelske familiefond med base i Nordjylland dækker i dag hele Danmark. Fondet støtter:
Forskning og uddannelse, sociale formål og kunst og kultur. Fondets værdier er at gøre en forskel
(ambitiøse og nytænkende projekter), at støtte det professionelle initiativ og at fremme hjælp til
selvhjælp.
Det Obelske Familiefond
Kastetvej 2
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 73 00
dof@obel.com
Udeles løbene
Codan Fonden
Støtte til videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål.

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Att.: "Codan Fonden"
Ansøgningsfrist: November
Frimodt- Heineke Fonden
Formålet er at støtte almennyttige og velgørende formål humanitære, videnskabelige, økologiske,
undervisningsmæssige og kunstnerisk -kulturelle

Frimodt-Heineke Fonden
Att. Advokat Lars Skibsted
Edellundsvej 1A, 2. tv
2930 Klampenborg
Tlf. 45 85 22 88
Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.
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Dampskibsselskabet Hafnias fond
Fonden støtter almenvelgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål.
Dampskibsselskabet Hafnias fond
Att. Advokat Olaf C. Ehrenskjöld
H C Andersens Boulevard
1553 København V.
Tlf.: 33 41 41 41
gfk@gfklaw.dk
G E C Gads Fond
Kirkelige foreninger og institutioners sociale arbejde.

G.E.C. Gads Fond
Att. Advokat Axel Kierkegaard
Fiolstræde 31- 33
1171 København K
Ansøgningsskema + mere info her:
http://www.gadsfond.dk/GECGadsFond/Ans%C3%B8gning.aspx
Frist for indsendelse er 15. april og 15. oktober.

Lauritzen Fonden
Lauritzen Fonden giver legater til nuværende og tidligere medarbejdere i Lauritzen -gruppen samt til
kulturelle aktiviteter, iværksætter-aktiviteter, uddannelsesmæssige og velgørende projekter.
Vi finansierer også projekter uden for Danmarks grænser.
Lauritzen Fonden
Sankt Annæ Plads 28
1291 København K,
Tlf.: 33 96 84 25
www.lauritzfonden.com
Ansøgningsfrist: 1. Oktober og 1. december
8. februar 2013, 1. maj 2013, 12. juli 2013 og 1. oktober 2013

Jyllands-Postens Fond
Støtter løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse
af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark.
Jyllands-Postens Fond
Grøndalsvej 3
8260 Viby
Tlf.: 87 38 38 38
jpfonden@jp.dk
Se mere her: http://jyllands-posten.org/priser-og-legater/jps-fond-legater.php
Ansøgninger indkaldes fra 1. februar. Fristen er normalt 3 -4 uger. Uddelinger finder sted i maj.
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Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer - Lotfri - § 07.18.19.40
Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål, eller udgøre en væsentlig del af
organisationens aktiviteter.
Det kan blandt andet være et formål eller aktivetet, der retter sig mod forsørgelsesproblemer,
omsorgsproblemer, eller sociale integrationsproblemer enten i form af konkrete problemer eller
forebyggelse af sådanne.
Landsdækkende frivillige sociale organisationer kan søge dette.
Ansøgningsmateriale for næste ansøgningsrunde bliver først tilgængeligt halvanden måned før
ansøgningsfristen.
Ansøgningsfristen for 2012 -midler var 1. juli 2012.
Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker - PUF - § 15.13.15.10
Puljens formål er at støtte projekter, der styrker den frivillige, ulønnede indsats, og forebygger og
afhjælper problemer for socialt truede mennesker.
Særligt truede mennesker i samfundet (f. eks. sindslidende, hjemløse, alkohol- og narkomisbrugere)
eller mennesker i en svær livssituation.
Organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer kan søge dette.
Ansøgningsmateriale for 2014 -midler bliver tilgængeligt ca. 6 uger før ansøgningsfristen i 2013.
Ansøgningsfristen er den 3. september 2012 for midler for 2013.
Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde - UDD - § 15.13.28.30
Puljens formål er at støtte frivillige organisatio ners egne kursus- og uddannelsesaktiviteter.
Frivillige og ansatte med støttefunktioner i forhold til det frivillige bruger rettede arbejde.
Organisationer, foreninger og mere uformelle grupperinger, som udfører frivilligt socialt arbejde
kan søge om dette.
Ansøgningsfristen for midler for 2013 er 1. september 2012.
Etablering af frivillig gældsrådgiver - § 15.13.28.70
Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere til at danne sig et overblik over deres gældsproblemer og
motivere borgerne til at reducere deres gæld.
Kan søges af foreninger og organisationer
Ansøgningsfristen var 14. maj 2012.

Tips- og lottopuljen til særlige sociale formål - særligsoc - § 07.18.19.50
Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats
i samfundet.
Kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer.
Ansøgningsfrist for 2012 -midler var 1. februar 2012.
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PFA fonden - brug for livet
PFA Brug Livet Fonden støtter en eller flere sager, der hjælper andre til at bruge livet. Det kan være
aktiviteter, der gør andre menneskers liv nemmere, tryggere eller bedre.
PFA har valgt sociale medier som ramme for fonden og de årlige indstillinger og afstemninger. På
den måde kan de mange ildsjæle selv komme til orde og skabe opmærksomhed om deres sager.
I 2011 var der knap 24.000 personer, som stemte på en af de godt 200 indstillede hjertesager, og
siden var under afstemning blandt de hurtigst voksende facebooksider i Danmark. I sommeren 2012
var der knap 28.000 fans af fondens facebookside.
Mere info her:
http://www.pfa.dk/om%20pfa/Hvem%20er%20vi/CSR/Brug%20Livet%20Fonden.aspx

og her: http://www.facebook.com/pfabruglivetfonden
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Ældre :
•
•
•
•
•

Harboefonden
at støtte fri forskning inden for kræftdiagnostik
at støtte andre videnskabelige formål
Støtten kan bestå i støtte til specielle forskningsopgaver, såvel som støtte til en
forskningsgruppe eller en forskningsinstitution
at yde støtte til sygeplejepersonalets videreuddannelse
at yde støtte til omsorg for ældre, der er i økonomisk trang
at støtte andre almennyttige formål

Hvorledes udvælges ansøgere i de forskellige grupper.

•
•
•
•

Fonden prioriterer støtte til forskning fortrinsvis inden for områder, der har relation til den af
Dako A/S drevne virksomhed (se www.dako.com )
Fonden støtter fortrinsvis forskning inden for kræftområdet
sygeplejerskers ansøgninger om videreuddannelse, projektrelaterede rejser mv. vil kunne
komme i betragtning mod dokumentation fra arbejdspladsen
Økonomisk trængende ældre kan opnå støtte sædvanligvis forudsat, at der foreligger
dokumentation fra sociale myndigheder og/eller læge samt økonomisk dokumentation, som
f.eks. årsopgørelse fra Skat.

HARBOEFONDEN
v/ Annelise Hanson
c/o Dako A/S Produktionsvej 42
2600 Glostrup
Tlf.: 40 53 87 75
alh@harboefonden.dk
Ansøgningsskema findes her: http://www.harboefonden.dk/?f=1575376004
Se mere her: http://www.harboefonden.dk/

Tips- og lottopuljen til landsdækkende ældreorganisationer - LOTÆLDRE - § 07.18.19.30
Puljens formål er at støtte organisationer, hvis hovedformål er at yde en social indsats for ældre
medlemmer. Frivillig indsats skal være en del af organisationens aktiviteter.
Organisationer, der driver aktiviteter, der alene har en generel forebyggende karakter som
almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter og lignende falder uden for
puljens formål.
Kan søges af Landsdækkende ældreorganisationer og foreninger, der primært har ældre som
medlemmer, forstået som personer, der er fyldt 65 år. Organisationen skal primært arbejde for at
varetage ældres interesser og gøre en social indsats primært i forhold til medlemsgruppen.
Ansøgningsfristen for 2012 var den 1. maj 2012.
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Ensomme Gamles Værn - EGV fonden
EGV er en forskningsorienteret, humanitær fond. EGV's hovedaktiviteter er:

•
•
•
•

at støtte forskning i ensomhed, social isolation, marginalisering og etablering af sociale
fællesskaber blandt gamle mennesker
at støtte sociale formål og udviklingsarbejde til forbedring af forholdene for dårligt stillede
gamle mennesker
at yde direkte støtte til ferier og højskoleophold til enlige ældre som ikke har råd til en ferie.
at uddele mindre legatportioner (fra EGVs Legatfond af 1. januar 1985) til fattige og syge
gamle mennesker.

EGV prioriterer forskningsprojekter inden for samfunds- og kulturvidenskab; og giver ikke støtte til
klinisk og medicinsk forskning.
EGV yder støtte til sociale formål og udviklingsprojekter inden for fondens indsatsområde. Vi
støtter også bog- og filmprojekter.
Ensomme Gamles Værn
EGV Fonden Øster Farimagsgade 5
Postbox 2099
1014 København K
E-mail: egv@egv.dk
www.egv.dk
Ca. 3 mrd. Behandlingstid.

Veluxfonden
Har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.
• Uddeler legatbeløb til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig
selv og andre.
• Støtter aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for
humanvidenskaberne.
• Ud over disse særlige indsatsområder donerer Fonden midler til kulturelle, miljømæssige,
sociale og kunstneriske formål.
TOBAKSVEJEN 10
2860 SØBORG
TLF.: 39 57 09 57 / 39 57 09 89
INFO@VELUXFONDEN.DK / fuj@veluxfondene.dk

Ansøgningsskema findes her:
http://veluxfonden.dk/C12576AB004148CF/0/037519C42156C914C12576B0003C388F?OpenDoc
ument
Ansøgningsfrist: Løbende
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Div. Fo nde til ve lg ø re nhe d:
Oak Foundation Denmark
Oak Foundation Denmark's formål er i henhold til fundatsen at yde støtte til det sociale område med
særlig vægt på projekter, der støtter hjemløse, voldsramte familier, kvinder, udsatte børn og psykisk
syge.
Initiativer til støtte for familier og empowerment af kvinder og børn, der har været udsat for vold,
overgreb og andre former for krænkelser. Initiativer til forbedring af udsattes vilkår Udsatte børn og
unge Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer
Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger til fondens mailadresse: social@oakfnd.dk
Ansøgninger skal fremsendes som Word-dokument
Lotte Rohde
Tlf.: 60 62 31 31
Oak Foundation Denmark
Kronprinsessegade 34, st
1306 København K
Se mere her: www.oakfnd.dk
Simon Spies Fonden
Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, forskning og erhverv. Kan ikke søges af privatpersoner
eller mindre foreninger, sammenslutninger o. lign.
Simon Spies Fonden
Heibergsgade 14, st. th.
1056 København K.
Tlf. 70 27 10 80
Ansøgningsfrist 1. marts og 1. november
Krista og Viggo Petersens Fond
Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og
uddannelse.
Krista og Viggo Petersens Fond
v/Advokat T. Ingemann -Hansen
Amaliegade 42
1256 København K
Tlf. 33 11 33 99
15. Marts, enkelte områder d. 30 september
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Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Fogs Fond yder støtte til almennyttige og velgørende formål, samt til forbedring af
miljøet og samfundsudviklingen.
Som fx
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitalsvæsen
Hospice
Teater
Børneinstitutioner
Plejehjem, ældre- og handicapområde
Sportsklubber og -haller, spejdere
Kirker
Kulturhus, teater og Kulturarrangementer
Hjælpeorganisationer

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Firskovvej 20
2800 Lyngby
http://www.fogfond.dk/
Ansøgningsskema findes her: http://www.fogfond.dk/kontakt.html

Ansøgningsfrister:
19. november 2012, 26. februar 2013, 1. maj 2013
29. august 2013 og 26. november 2013

Albani Fonden
Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning,
naturbeskyttelse og humanitære formål.
Der kan ikke søges af privatpersoner.
Henvendelser vedrørende Albani Fonden rettes til:
Direktør Paul Nissen
ALBANI FONDEN Tværgade 2
5000 Odense C
pni@albanifonden.dk
Tlf.: 65 48 75 00

Ansøgningsskema findes her: http://www.albanifonden.dk/Default.aspx?ID=542
http://www.albanifonden.dk/
Ansøgningsfrist 1. december
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•
•
•

AP Møller Fonde
Fonden støtter samarbejde og kulturelt samvirke mellem Danmark og de skandinaviske
lande.
Danske søfarende ved støtte af uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem
Dansk søfart og industri og almen velgørenhed

A.P. møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål
Att.: Direktør Henrik Tvarnø
esplanaden 50
Tlf.: 33 63 33 63
www.apmollerfonde.dk

Gangstedfonden
Gangstedfonden støtter aktiviteter omkring:
• børn og unge: Alene videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden
• Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur
• Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af
konkrete projekter og udgivelser.
• sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder
anskaffelse af apparatur, indretning af klinikker og revalideringscentre
• Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der
skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund
Ansøgninger skal indeholde redegørelse for økonomiske forhold.
Ansøgningsskema + mere info her: http://www.gangstedfonden.dk/ansoeg/
Gangstedfonden
Gammeltorv 6
1457 København K
Tlf.: 28 86 00 04
asa@gangsted.dk
http://www.gangstedfonden.dk/
Kan søges løbende
Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat
Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Legatet uddeles fortrinsvis
til større kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke legater til rejse-, fritids- eller
kursusaktiviteter.
Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat
Att.: Advokat Jørgen Lindeberg
Vestagervej 3
2100 København Ø
Tlf.: 39 16 80 80
Ansøgningsfrist Juli. Uddelingstidspunkter: november/december.

27

Jubilæumsfonden
Fonden har iflg. formålsparagraffen mulighed for bredt at tilgodese formål med en kirkelig og
almennyttig/idealistisk forankring.
• Kirker og kirkelige organisationer og initiativer
• Folke- og frikirker, menighedsarbejde, kirkelige ungdomsbevægelser,
• kirkernes mission, økumeniske og fælleskirkelige tiltag,
• kristne skoler, efterskoler og højskoler,
• kirkelige organisationer, spejdere m.m.
• Almennyttige og velgørende formål
• Idræt, ældreklubber, ekstraordinære behov ved ulykker, katastrofer m.m.
• Sociale organisationer og initiativer
• Sociale projekter, nødhjælps- og udviklingsarbejde, grupper og foreninger, der arbejder for
fysisk og psykisk handikappede, sociale væresteder, m.m.
Ansøgningsskema og mere info findes her: http://www.jubfond.dk/oms.html
Jubilæumsfonden af 12. august 1973
Odensevej 12
6000 Kolding
info@jubfond.dk
www.jubfond.dk

Bikubenfonden
Fonden er alment velgørende. Der ydes primært støtte til organisationer, foreninger, institutioner
m.v. med humanitære, sociale, kulturelle formål.
Ansøgningsskemaet kan hentes og udskrives, eller det kan indsendes elektronisk.
Bikubenfonden
Fiolstræde 44
1171 København K
Tlf. 3377 9393
Fax. 3377 9383
info@bikubenfonden.dk
Læs mere på http://www.bikubenfonden.dk.
Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden er ca. 4 -6 uger.
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Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
Carl Julius Petersens Hjælpefond støtter:
• Studierejser eller anden uddannelse for udvalgte kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater
eller Akademirådet.
• blinde.
• ulykkeligt stillede kvinder, mødre, børn og unge.
• Bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
• K.F.U.M.'s virksomhed
• foreninger/institutioner, der virker i nationalt øjemed.
• Bekæmpelse af kønssygdomme.
• sygepleje, børneopdragelse, lindring af alderdomssvaghed.
• folkeoplysning.
• støtte til trængende sønderjyder og til ældre trængende kunstnere
Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Vestergade 14- 16
1456 København K
Se mere her: http://www.cjph.dk/

Ansøgningsfrist. 1. juli.
15. juni Fonden
Fonden støtter kunst, kultur, forskning, uddannelse, humanitære og sociale formål. Sikre
landskabelige værdier og flora og fauna.
15. Juni Fonden har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger
(fra personer, foreninger og organisationer), der tilgodeser:
•
•

sikring af de danske landkabelige værdier med dens natur og biodiversitet, herunder den
danske flora og fauna
balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Ansøgningsskema her: http://www.15junifonden.dk/content/dk/ansogninger
Kronprinsessegade 54, 2.tv
1306 Køben havn K
Tlf.: 46 40 00 42
info@15junifonden.dk
http://www.15junifonden.dk/
Ansøgningsfrist: 22. oktober 2012 kl. 12. Og 21. januar 2013 kl. 12

29

Tipsmidler
I dag fordeles tipsmidlerne, via finansloven, mellem ministerierne, der sender dem videre til
tusindvis af gode formål.
Tipsmidlerne går til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark. De to store idrætsforbund, DIF
og DGI, får sammenlagt lidt over 30 procent af tipsmidlerne.
Pengene går især til støtte af det frivillige arbejde i landets mange idrætsorganisationer.
Men også børnehaver, Amnesty International, Dyrenes Beskyttelse, udvikling af nye
undervisningsmaterialer og en lang række enkeltstående projekter får del i tipsmidlerne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puljer
Almen kultur og idræt
Folkeoplysning
Forskningsformål
Friluftsliv
Humanitære og andre almennyttige formål
Landsdækkende oplysningsforbund
Sociale formål
Sygdomsbekæmpende organisationer
Undervisning
Ungdomsformå

Se mere på www.tipsmidler.dk
•
•
•
•
•
•

C. W. Strandes Legatfond
institutioner/foreninger, der virker i nationalt øjemed.
erhvervshæmmede.
drift af private børnehaver.
folkeoplysning.
sportsudøvelse.
videreuddannelse for kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater, privatteatre eller
musikkonservatorier.

C.W. Strandes Legatfond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Vestergade 14- 16
1456 København K
http://www.cwsl.dk/
Ansøgningsfrist 1. Juli
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Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Fonden yder støtte til:
• Humanitære og sociale formål
• Kulturelle formål
• Videnskabelige formål, herunder videnskabelige ekspeditioner, især til fremmede
verdensdele samt Grønland og Færøerne
• Idrætslige formål, herunder også sådanne, der har særlige sociale aspekter
• Uddannelse, herunder håndværksmæssig, teknisk, akademisk og erhvervsmæssig
uddann else
• Andre almennyttige eller almenvelgørende formål
Fonden kan søges, men uddeling kan finde sted uden ansøgning.
Ansøgningen bør indeholde en kortfattet redegørelse for projektet samt et budget med angivelse af
alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter.
Tidspunktet for projektet skal anføres, da fonden ikke støtter projekter, der er påbegyndte eller
afsluttet, når ansøgningen forlægges bestyrelsen.
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond
Amalienborg Slotsplads 8
Postboks 2143
1015 København K
Ansøgning med eventuelle bilag indsendes som almindelig post til fondens sekretariat
Tilsagn om støtte til meddeles pr. brev umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.
Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix´ Fond
Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor
Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale
formål for enkeltpersoner. Derudover ydes der ikke støtte til projekter med tilbagevirkende kraft.
Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.
Nikolai og Felix Fonden
Att.: Dr.theol. Christian Gottlieb
Hofmarskallatet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
Postboks 2143
1015 Københ avn K
Ansøgningsskema og mere info her:
http://kongehuset.dk/Menu/Fonde--legater/Nikolai-og-Felix -Fonden-HH-Prins-Nikolais-og -HHPrins-Felix -Fond

Ansøgningsfrist. 1. April
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Augustinus Fonden
Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller
lignende formål. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner på grund af sociale eller økonomiske
problemer.
Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller
deslige formål. Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen, giver Fonden støtte til:
• Sociale formål
• Sygdomsbekæmpelse
• Kulturelle formål
• Miljø, natur og bygningsbevarelse
• Studierejser
• Undervisning
• Forskning
• Kirkelige og religiøse formål
• Udlån af musikinstrumenter (strygeinstrumenter og flygler)
Augustinus Fonden
Amaliegade 47
1256 København K
Tlf.: 33 14 52 93
info@augustinusfonden.dk
Se mere info her: http://www.augustinusfonden.dk/
Bemærk venligst, at alle ansøgninger skal sendes som brev til ovenstående adresse. Vi modtager
ikke ansøgninger på E-mail.
Ansøgningsfrist Løbende
Danidas Oplysningsbevilling
Danidas Oplysningsbevilling støtter oplysningsarbejde om udviklingslandene med det formål at
skabe forståelse i den danske befolkning for Danmarks deltagelse i det internationale
udviklingssamarbejde ved at uddybe danskernes viden om forholdene i udviklingslandene og de
vilkår, som befolkningen i udviklingslandene lever under.
Tilskud kan søges af foreninger, lokale grupper, enkeltpersoner, medier, skoler m.v. til
veldefinerede oplysningsprojekter.
Ansøgningsfrist: Første mandag i september og første mandag i marts

+
(Danida Oplysningsbevilling)
En særlig bevilling er afsat til en rejsestipendieordning, som yder tilskud til rejser i
udviklingslandene med det specifikke formål at indsamle informationer og materialer.
Se mere her: http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/u-landsoplys/oplysningsbevilling/
Udenrigsministeriet, PDK
Asiatisk Plads 2
1448 København K.
Tlf. 33 92 08 58
pdk@um.dk
Tredje mandag i september og tredje mandag i marts
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PsykiatriFonden
PsykiatriFonden yder støtte til projekter der giver oplysning til patienter og pårørende, behandlere
af enhver kategori og hele befolkningen om psykiske sygdomme, deres årsager, forebyggelse og
behandling, på basis af nyere forskningsresultater.
Der støtter og styrker - og eventuelt samordner - forskningen inden for psykiatriens forskellige
områder, fra biologi og psykologi, fra sygdomsårsager til behandling og pleje. Der arbejder for en
forstærket patientstøtte til og bedre vilkår for mennesker med psykiske sygdomme, på hospitaler,
institutioner og i samfundet.
Se mere her: http://www.psykiatrifond en.dk/
PsykiatriFonden
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf.: 3929 3909
pf@psykiatrifonden.dk
Ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober.
Rockwool Fonden
Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige,
humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø - og
samfundsudvikling.

The Rockwool Foundation
Kronprinsessegade 54, 2. tv.
1306 KBH K
Tlf.: 46 56 03 00
rockwool.fonden@rockwool.org
Ansøgningsfrist. 4 gange om året
Danske Banks Fond
Fonden skal virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål af såvel national, international,
social, videnskabelig, erhvervsmæssig som human karakter, herunder kunst, kulturelle og religiøse
formål samt beskyttelse af naturmiljøet.

Danske Banks Fond
Holmens Kanal 2- 12
1092 København K
Tlf.: 33 44 00 00
Uddeles løbende
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Brødrene Hartmanns Fond
Fondens formål er ved hjælp af Fondens disponible midler at yde bistand i form af legater eller lån
til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål alt efter
nærmere beslutning af Fondens bestyrelse og eventuelt efter indstilling fra selskabets ledelse". Som
et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning skal det gælde, at
projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige
fremadrettet.
Ansøgningsskema fås her: http://www.hartmannfonden.dk/kontakt
Brødrene Hartmanns Fonds Sekretariat
c/o Birgitte Hartmann
Holmager 19
4160 Herlufmagle
Tlf.: 51 74 30 62
Kun elektroniske ansøgninger sendt via hjemmesiden vil blive behandlet
Det Danske Filminstitut - De almene støtteordninger
Støtter stipendier og rejser, tidsskrifter og publikationer og organisationer på filmområdet. Desuden
støttes projekter og særlige indsatsområder. Instituttets overordnede formål er at fremme filmkunst,
filmkultur og biografkultur i Danmark.
Se mere her: http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Stoette/Andre-stoetteordninger/Almeneformaal.aspx
Direktion og Administration
Gothersgade 55
1123 København K
www.dfi.dk
Ansøgningsfristen er løbende.
FLS Industries A/S Gavefond
FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor
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, ej enkeltpersoner
Forskning og udvikling, ej enkeltpersoner
Andre lignende formål af almenvelgørende og almennyttig karakter, ej enkeltpersoner

Ansøgning af FLS Industries A/S´ Gavefonds midler skal foretages via denne e-mail:
gavefond@flsindustries.com
FLS Industries A/S' Gavefond
Vigerslev Allé 77
2500 Valby
corphr@flsindustries.com
Uddelinger sker fortrinsvis i forbindelse med bestyrelsesmøder (ca. 2 gange årligt)
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GN Store Nord Fondet
Det er fondets formål at yde støtte til sådanne videnskabelige, tekniske, nationale, almengørende og
humane formål, som det efter bestyrelsens skøn må anses samfundsmæssigt betydningsfuldt at
bidrage til.
Fondet giver tilskud i overensstemmelse med Fondets formål i henhold til hvilket, der ydes støtte til
videnskabelige, tekniske, nationale, almenvelgørende og humane formål, som efter Bestyrelsens
skøn må anses for samfundsmæssigt betydningsfuldt at bidrage til.

Da Fondets formål er forholdsvist bredt, og der samtidig er tillagt bestyrelsen et vist skøn ved
beslutning om ydelse af tilskud, har bestyrelsen valgt at prioritere indenfor rammerne af Fondets
formål. Således ydes der overordnet set tilskud til de ovenfor nævnte formål, forudsat at de anses
for vedkommende for GN Store Nord A/S.
GN Store Nord Fondet
Lautrupbjerg 7
Postboks 99
2750 Ballerup
Tlf.: 45 75 00 00
fondet@gn.com
Se mere her: http://www.gn.com/DA/GNAbout/Pages/GN%20Store%20Nord%20Foundation.aspx
Ansøgninger behandles fire gange om året på selskabets bestyrelsesmøder.

BUPL Solidaritetspuljen
BUPL's solidaritets- og kulturfond giver bevillinger til både solidaritetsprojekter og kulturelle
projekter.
Støtte kan gives til enkeltpersoner og til organisationer. Støtte gives til konkrete projekter og ikke til
organisationers almindelige drift.
BUPL
Blegdamsvej 124
2100 København Ø
att.: Solidaritets- og kulturfonden
Se mere her: http://www.bupl.dk/om_bupl/bupls_organisation/solidaritets_og_kulturfond?opendocument

Bevilliger midler ca. 4-6 gange årligt
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Bodil Pedersen Fonden
Yder økonomisk støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål som bevarelse og
fremme af jordens dyreliv og natur. Støtter ydermere opfindelser og igangsætning af aktiviteter.
Der er ikke noget fast ansøgningsskema, men vi sætter pris på, at du kan beskrive dit projekt
kortfattet på 1 - 2 sider. Vedlæg gerne bilag, evt. anbefalinger og budget.
Bodil Pedersen Fonden
postboks 18
3250 Gilleleje
bodilpedersenfond en@gmail.com
Se mere her: http://bodilpedersenfonden.dk/
Behandler ansøgninger ca. 3 gange årligt - som regel i april, august og december

Foreningen Østifterne
Fremme af skadeforebyggende aktiviteter, forskning i skadeforebyggelse, uddannelse, humanitære
støtte- og hjælpeaktiviteter samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige formål. Find
ansøgningsskema her: http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/virksomhed/Foreningen oestifterne/projekter_krav.xml
Østifterne
Anker Heegaards Gade 8
1780 København V
Tlf.: 44 55 96 64
suh1@nykredit.dk
Se mere her: http://www.nykredit.dk/omnykredit/info/virksomhed/Foreningen oestifterne/foreningen-oestifterne-beloenner-gode-ideer.xml
Behandler ansøgninger om støtte løbende.

Friluftsrådet
Det prioriteres at yde støtte til projekter, der er baseret på frivillig arbejdskraft. Det betyder, at der
som regel er tale om støtte til materialeudgifter.
Partnerskaber er i høj kurs, f.eks. mellem forskellige foreninger, eller mellem private og offentlige
aktører.
Der gives høj prioritet til projekter som:
• har en høj grad af frivillig arbejdskraft
• forbedrer vilkårene for friluftsliv og naturforståelse i nærmiljøet
• kan tjene som model for andre
• Som en bred gruppe af mennesker får glæde af
• er originale og nyskabende, og/eller henvender sig til nye målgrupper
• har et reelt finansieringsbehov og gode chancer for at blive gennemført med det givne
tilskud
Tlf.: 33 79 00 79
tips@friluftsraadet.dk
Et tilskud fra Tipsmidlerne får ofte andre bidragsydere på banen.
Se mere her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud -til-friluftsliv.aspx
Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.
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Græsrodsfonden
Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for:
• Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse
• demokratiske og folkelig debatøkologisk ligevægt
• fælleseje af jord og produktionsmidler
• mellemfolkelig forståelse på g ræsrodsplan
Ansøgningsskema benyttes ikke, men ansøgningen skal indeholde beskrivelse af et konkret
projekt/behov, budget, evt. årsregnskab og oplysning om hvilke andre fonde der søges støtte fra.
Medsend gerne bilag med evt. anbefalinger, tilladelser, materialer om projektet/foreningen,
avisudklip etc.
Græsrodsfonden
Ahlmanns Allé 9, st. th.
2900 Hellerup.
info@graesrod.dk

Se mere på: www.graesrod.dk
Ansøgninger behandles ca. 4 gange om året.
Fredsfonden
Fredsfonden yder primært støtte til græsrodsprojekter, dog ikke til projektomkostninger som drift,
løn osv.
Typisk støtter vi mindre projekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. høringer, konferencer og
publikationer. Fonden støtter kun i ganske særlige tilfælde omkostninger i forbindelse med
udgivelse af bøger, filmproduktioner o. lign .
Menneskerettigheder og spørgsmål omkring etniske mindretal prioriteres højt. Vi giver støtte til
researchrejser, rejser til Ngo -møder i udlandet osv. Vi støtter sjældent projekter som bestyrelsen
vurderer, må have gode muligheder for at skaffe finansiering andre steder, eller hvis budgetter er så
store, at en bevilling fra os kun er en dråbe i havet.
Fredsfonden
Dronningensgade 14
1420 Kbh. K
Tlf.: 32 95 44 17
info@fredsfonden.dk

Se mere på: http://www.fredsfonden.dk/
4 gange om året mødes Fredsfondens bestyrelse og tager stilling til ansøgninger
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Sct. Olaf Fonden
Uddeler til aktiviteter til gavn for samfundets svageste.
Ansøgere skal pr. brev beskrive og begrunde den aktivitet, der søges om midler til.
Loge nr. 14 "Sct. Olaf"
Odd Fellow Palæet "Varna"
Ørneredevej 3
8000 Århus C.
Tlf.: 40 62 64 19
sek@sctolaf.dk
Ansøgningsfrist: Løbende.
Nordea -Fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der
fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme.
Vi har fokus på fire områder: Sundhed , motion , natur og kultur.
Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for de fire ovennævnte
områder.
Vi vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Vi
støtter både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt.
Find ansøgningsskema her: http://www.nordeafonden.dk/frister-ans%C3%B8gning

Nordea-fonden
Att.: Heerings Gaard
Overgaden neden Vandet 11
1414 København K
Tlf.: 3333 6133
cs@nordeafonden.dk
Der er ikke fastlagte frister for ansøgning om støtte til projekter.
Nordeas Lokalmidler
Hvis man søger Nordea-fonden om et beløb på mindre end 100.000 kr. til en aktivitet
medlokal forankring, skal man aflevere sin ansøgning til sin lokale Nordea.
Tlf.: 3333 6133
cs@nordeafonden.dk
Der er ikke fastlagte frister for ansøgning om støtte til projekter.
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DGI's udviklingspulje
DGI har i 2012 reserveret 500.000 kr. til en særlig udviklingspulje. Der kan
ydes støtte til landsudvalg, landsdelsforeninger, lokale foreninger og eksterne samarbejdspartnere
samt til initiativer iværksat på Hovedbestyrelsens eget initiativ.
Som udgangspunkt er det en forudsætning, at ansøger selv bidrager med økonomisk
medfinansiering, indgår aftaler om medfinansiering fra andre dele af DGI eller anviser ekstern
medfinansiering. Hovedbestyrelsen kan dog beslutte at fravige denne
forudsætning.
Der kan ydes støtte til landsudvalg, landsdelsforeninger, lokale foreninger og eksterne
samarbejdspartnere samt til initiativer iværksat på Hovedbestyrelsens eget initiativ.

DGI
Vingsted Skovvej 1
7100 Vejle
heidi.tvermose@dgi.dk
Ansøgningsfrist: Løbende
Novo Nordisk fonden
Fonden yder støtte til erhvervsmæssige tiltag og forskning samt videnskabelige, humanitære og
sociale formål.
Fonden støtter humanitære formål i form af større enkeltbevillinger til Ngo’er (ikke -statslige
organisationer).
Fonden sikrer sig, at de humanitære organisationer, som den støtter, har fokus på menneskers
sundhed og velfærd, er anerkendte og fremlægger offentlige revisionsgodkendte regnskaber. Med
hensyn til de sociale formål som Fonden støtter, vægtes at de fremmer velfærd for mennesker i
Danmark. For disse bevillinger modtager Fonden afrapportering

Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
Tlf.: 35276600
nnfond@novo.dk
Se mere på: www.novonordiskfonden.dk
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Olekirksfond.dk
Ole Kirk’s Fond støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.
Find ansøgningsskema her:
http://www.lego -fonden.dk/index.php?id=130&no_cache=1
Ole Kirk's Fond
Sekretær Rita Nielsen
Koldingvej 2
7190 Billund
Tlf.: 79 50 51 64
ole.kirks.fond@LEGO.com
Se mere her: http://www.lego-fonden.dk/index.php?id=34
Behandles løbende
Oticon fonden
Fondens formål er blandt andet at yde støtte til projekter, der beskæftiger sig med at forbedre
livskvaliteten for børn og voksne gennem uddannelse, sociale aktiviteter og anvendelse af ny
informationsteknologi.

Derudover ydes der støtte til almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale,
uddannelsesmæssige og kunstneriske formål.
Ansøgningsskema findes her: http://www.oticonfonden.dk/ansoegning.htm
Oticon Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 39177100
fonden@oticon.dk
Se mere her: http://www.oticonfonden.dk/
Ansøgninger behandles løbende
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Trygfonden
Fonden yder støtte til projekter indenfor områderne:

•

Sikkerhed
1. Bade og vandsikkerhed
2. Brandsikkerhed
3. Trafiksikkerhed

•

Sundhed
1. Akutindsats
2. Patientsikkerhed
3. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
4. Indsats for mennesker med kronisk sygdom

•

Trivsel
1. Indsats mod vold og kriminalitet
2. Muligheder for alle
3. En værdig afslutning på livet

Se mere på: http://www.trygfonden.dk/Kerneomraader
TrygFonden
Lyngby Hovedgade 4, 2. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 08 00
info@trygfonden.dk
Find ansøgningsskema her:
http://www.trygfonden.dk/Her-ansoeger-du/Ansoegningsskema
Ansøgningsfrister: Regionale projekter: 1. marts og 1. september.
Landsdækkende projekter: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Gældende for begge disse er at de skal afleveres senest kl. 12:00

Toyota Fonden
Fonden yder tilskud til samfundsmæssige og velgørende formål, udøvende og skabende kunstnere,
medicinsk forskning.

Toyota-Fonden
Direktionssekretær Birthe Gersbøll
Dynamovej 10
2730 Herlev.
Tlf.: 44 50 13 00
birthe_gerboll@toyota.dk
Løbende ansøgningsfrist.
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Villumfonden
Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling. Der sker uddelinger til
større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark
og andre europæiske lande.
Fonden uddeler midler til større sociale opgaver og kulturelle projekter. Uddelingerne sker både i
og uden for Danmark. Der er således fra 2007 satset særskilt på at øge Fondens uddelinger
til sociale projekter i Polen og Ungarn og enkelte andre lande i Øst- og Centraleuropa samt i
Grønland. Fonden prioriterer her nyskabende projekter, der har til formål at forbedre livsvilkår og
voksenlivsudsigter for socialt udsatte børn og unge. Fondens uddelinger sker med udgangspunkt i
lokale erfaringer, prioriteringer og traditioner. Der modtages løbende ansøgninger, ligesom Fonden
selv er opsøgende.
Ansøgningsskema findes her:
http://villumfonden.dk/C12576AB002B2660/0/ECA068A1C32D7EB2C12576C60022A667?Open
Document
Villumfonden
Att. Frank Ulmer Jørgensen
TOBAKSVEJEN 10
2860 SØBORG
Tlf.: 3957 0989
fuj@veluxfondene.dk
Ansøgninger til Fonden behandles løbende
Booomerang
Booomerang.dk er crowdfunding til kreative projekter.
På sitet kan du promovere dit projekt og på den måde anmode om, at private og professionelle
støtter projektet med et selvvalgt beløb.
Crowdfunding er en ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine
projekter og gode idéer.
I stedet for at lade et udvalg af fagpersoner i f.eks. Statens Kunstfond eller kommunale puljer
bestemme, om ens projekt skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en hjemmeside som
booomerang.dk og lader det være op til venner, familie, kollegaer og andre interesserede, om
projektet skal blive en succes.
Man tager med andre ord sagen i egen hånd og fører en kampagne for sin idé, hvor alle
interesserede kan hjælpe projektet på vej ved at donere små eller større beløb efter eget valg.
Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ eller supplement til
den mere formelle og traditionelle fundraising.

Se mere på: http://www.booomerang.dk
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Arbejdsmarkedets Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefond yder fortrinsvis støtte til følgende:
1. Ferieafholdelse i Danmark for grupper af vanskeligt stillede personer, der vurderes ikke at
have ressourcer eller økonomi til at etablere ferieophold. Fonden lægger vægt på, at der ikke
er tale om en begrænset kreds af deltagere.
2. 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 og restaurering af historiske bygninger og mindesmærker. Fonden lægger
vægt på, at projekterne har fokus på publikumsnære aktiviteter, der kvantitativt og/eller
kvalitativt skaber merværdi i ferieoplevelsen specifikt for grupper af lønmodtagere og
særligt familier med børn, herunder at projekterne understøtter udvikling af ferieoplevelser
hele året.
Arbejdsmarkedets Feriefond har vedtaget følgende prioriteringer:
Fonden prioriterer primært at yde støtte til ferieophold for ressourcesvage grupper på samme niveau
som tidligere.
Blandt de projekter, der har andre ferieformål end ferieophold, prioriterer fonden:
• Projekter, der øger tilgængeligheden af ferieoplevelser og attraktioner i naturen og
kulturen for handicappede.
• Projekter, der qua personlig formidling eller indretning/udsmykning af lokaler
vurderes at øge den konkrete, aktive og publikumsnære oplevelse for grupper af
lønmodtagere og særligt børnefamilier.
• Projekter, der naturmæssigt, kulturhistorisk eller på anden vis har en særlig
oplevelsesmæssig værdi for grupper af lønmodtagere.
• Projekter, der i særlig grad er innovative og nyskabende i udviklingen af nye typer af
aktivitets- og oplevelsesmuligheder.
Fonden lægger endvidere vægt på, at ansøger aktivt udviser socialt ansvar som
rummelig og mangfoldig arbejdsplads.
Støtte kan gives til fonde, foreninger eller selvejende institutioner, der ifølge sine vedtægter har til
formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål, og hvor det er fastslået i
vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan
bruges til det pågældende ferieformål. Fonden yder ikke støtte til projekter med privatøkonomiske
interesser.
Fonden kan endvidere yde støtte til kommuner og statslige styrelser, hvor det er nøje specificeret,
hvad støtten anvendes til inden for det ansøgte formål. Kommuner, regioner og stat samt selvejende
institutioner i offentligt regi, kan dog ikke ansøge om støtte til ferieophold for ressourcesvage
grupper.
Hauser Plads 20, 4.
Postboks 1192
1011 København K
Tlf.: 33 48 70 00
feriefonden@aff.dk

Se mere på: https://www.aff.dk/
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Aase og Ejnar Danielsens Fond
At yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til
forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige
område samt til byggeforskning.
Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens
formål - gerne sammen med andre fonde/bidragsydere.
Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 35-årige levetid, er støtten inden for
områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til
egentlige forskningsformål.
Fonden støtter almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med et socialt og humanitært
sigte.
Fonden yder kun i begrænset omfang støtte til kulturelle formål, herunder teater, udstillinger
og bogudgivelser.
Fonden yder sædvanligvis ikke støtte til lokalforeninger, sportsforeninger eller politiske foreninger,
ligesom der ikke gives personlige legater.
Ansøgningsskema findes her: http://www.danielsensfond.dk/Hvordan_s%C3%B8ges.aspx

Lyngby Hovegade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 86 00
info@danielsensfond.dk
Se mere på: http://www.danielsensfond.dk/
tildeling af støtte afgøres på bestyrelsesmøder, som finder sted i januar, april, juni, august og
oktober
Det Kriminalpræventive Råd
Du kan søge om økonomisk støtte til projekter, der skal forebygge kriminalitet eller skabe større
tryghed lokalt. Vi støtter særligt projekter, der er nyskabende.
DKR støtter overordnet tre typer projekter:
1. Projekter, der har til formål at udvikle nye kriminalpræventive metoder
2. Projekter, der har til formål at formidle og udbrede effektive kriminalpræventive metoder og
erfaringer
3. Lokale projekter med klare kriminalpræventive intentioner, der er iværksat af borgere.
Find ansøgningsskema her: http://www.dkr.dk/sites/default/files/projektst%C3%B8tteskema.pdf
Det Kriminalpræventive Råd
Odinsvej 19, 2
2600 Glostrup
Telefon: 43 44 88 88 /45 15 36 50
dkr@dkr.dk
Se mere her: http://www.dkr.dk/s%C3%A5dan-s%C3%B8ger-du-dkr-om-st%C3%B8tte
Der er ansøgningsfrist fire gange om året.
I 2012 er fristerne: 15. Februar, 2 Maj, 1. August og 15. November.
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Knud Højgaards Fond
Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og
kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige
uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i
udlandet.

Ansøgningsskema kan hentes her: http://www.khf.dk/da/pages/ansogning
Knud Højgaards Fond
Klampenborgvej 221, 2. sal
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 07 11
khfond@khf.dk

Se mere på: http://www.khf.dk/
Ansøgninger behandles løbende.
Jascha Fondens
Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til

•
•
•

eksperimenterende sociale bistandsprojekter
andre sociale og almennyttige formål
døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge,
forskning i Parkinsons syge, sclerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse
sygdomme

Jascha Fonden
Frederiksværksgade 39
3400 Hillerød
Tlf.: 70 20 55 99
info@jaschafonden.dk
Se mere her: http://www.jaschafonden.dk/index.htm
Ansøgningsfrist 2. november 2012.

Den Raben-Levetzauske Fond
Yder støtte til almennyttige formål bl.a. sociale, velgørende, videnskabelige, kulturelle eller
kunstneriske formål. Uddeles til både foreninger, selskaber og stiftelser m.v. eller direkte til
enkeltpersoner. Frankeret svarkuvert vedlægges ansøgningen.
Den Raben-Levetzauske Fond
c/o Raben-Levetzau
Viadukt Allé 27
2900 Hellerup
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Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK) støtter, som et af fem faglige
forskningsråd i Det Frie Forskningsråd, forskningsaktiviteter inden for humaniora og giver
forskningsfaglig rådgivning i samarbejde med bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd.
FKK dækker følgende discipliner: antropologi, arkæologi, eskimologi, etnografi, etnologi,
filmvidenskab, filologi, filosofi, folkloristik, historie, humanistisk IKT, idé- og videnskabshistorie,
kunsthistorie, design og arkitekturvidenskab, litteraturvidenskab, medievidenskab, musikvidenskab,
psykologi, pædagogik, religionsvidenskab, sprogvidenskab, teatervidenskab, teologi samt andre
tilgrænsende humanistiske discipliner.
Rådet kan søges om støtte til flere virkemidler, f.eks.forskningsprojekter, forskernetværk og
postdocstipendier.
Rådets fulde opslag og indkaldelse af ansøgninger findes på www.fi.dk
Det Frie Forskningsråd
Kultur og Kommunikation (FKK) Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 3544 6200
FKK’s ansøgningsfrist til samtlige virkemidler er den 1. marts.
Herudover udkommer et efterårsopslag med ansøgningsfrist den 1. september for et begrænset
antal af rådets virkemidler.
For enkelte virkemidler er der løbende ansøgningsfrist.
Idéer for Livet-Fonden
Fondens formål er at yde støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som
yder en frivillig indsats for at opnå et mere trygt og venligt dansk samfund for børn og unge.
Fonden har især fokus på kriminalpræventive projekter
Idéer for Livet - Fonden Skandia
Kay Fiskers Plads 9, 1. sal
2300 København S.
Tlf.: 70 20 29 09
www.skandia.dk/ifl
Bestyrelsen træder sammen kvartalsvis, hvor de indkomne ansøgninger behandles.
N. F. S. Grundtvigs Fond
Tilskud gives i henhold til to formål: Et overordnet formål, som er at udbrede kendskabet til N.F.S.
Grundtvigs indsats, og et underordnet formål, som er at støtte initiativer, der i almindelighed er til
"Folke-gavn" (fundatsens paragraf 2).
N.F.S. Grundtvigs Fond
Badstuegade 8, 1.
6100 Haderslev
Tlf: 7452 4407
E-mail: sbbudde@gmail.com
Ansøgningsfrist: 1. juli. Uddeling på Grundtvigs fødselsdag den 8. september.
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