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Nordea-fonden lokalt
Støtter mindre lokale projekter inden for
sundhed, motion, natur og kultur med op
til 100.000 kr. Uddeles til projekter rettet
mod lokale og afgrænsede målgrupper.
Det kan fx være støtte til aktiviteter i
foreninger og events i lokalområdet. Se
mere om puljen: https://
nordeafonden.dk/soeg-stoette-tilprojekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr
Spar Nord Fonden
Støtter projekter der gavner
fællesskabet bl.a. inden for
foreningslivet og donerer til lokale
projekter landet over. Et særligt initiativ
er 10 til forskel, hvor fonden støtter
lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra
tilbage til lokalsamfundet. Spar Nord
Fonden har hver måned 10.000 kr. på
højkant til lokale projekter. Læs mere:
www.sparnordfonden.dk
Sydbank Fonden
En almennyttig velgørende fond, der har
fokus på støtte til kulturelt og folkeligt
arbejde. Se mere her:
https://www.sydbank.dk/omsydbank/
fonde

Tuborgfondet
Der ydes støtte til lokale initiativer med
fokus på indsatser, der er knyttet til
unges samfundsengagement og åbne
fællesskaber.
Se indsatsområderne her:
www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette
Albani Fonden
Til almennyttige formål af enhver art
primært i det syddanske område såsom
støtte til ungdomsarbejde gennem fx
spejderbevægelsen og sportsklubber.
Uddeles én gang årligt. Se mere her:
https://albanifonden.dk/

SE Vækstpulje
Puljen støtter forenings- og idrætsliv i
SE’s virkeområde. Se mere:
https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpuljeog-se-vaekstpulje-nyfors/se-vaekspuljeformaal
Lauritzen Fonden
Støtter til indsatser, der understøtter
sårbare børn og unge og deres
mulighed for adgang til bevægelse og
leg. Se mere her: https://
lauritzenfonden.com/soeg-stoette/

TrygFonden
Støtter bl.a. projekter, der fokuserer på
de positive fællesskaber. De støtter også
projekter inden for sundhedsområdet
med fokus på bevægelse og på
personer, der lever med kroniske
sygdomme. Læs mere her: https://
www.trygfonden.dk/soeg-stoette
Lokale og Anlægsfonden
Puljen støtter opholdsfaciliteter med
integrede aktivitetsmuligheder indenfor
idræt, kultur, friluftsliv og andre
fritidsformål. Se mere:
www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi
Aktivitetspuljen (DGI Sydvest)
Der ydes støtte til projekter der sigter
mod foreningsudvikling samt til anlægsog materialeudgifter, der er
forudsætning for projektets afvikling.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/minlandsdelsforening/dgi-sydvest/hjaelp-tildin-forening/stoettemuligheder

Friluftsrådet
Giver støtte til friluftsliv, udvikling af
foreningslivet og lokale fællesskaber
med friluftslivet som omdrejningspunkt.
Se mere her:
friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Jem & Fix
Har en pulje ”I fixer, vi støtter” der giver
tilskud i form af materialer til at frivillige
selv kan få renoveret eller udbygget
f.eks. klubhuse og des lige. Se mere her:
https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/
sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/

DGI og DIF's Foreningspulje
Uddeler årligt cirka 45 millioner kroner
til idrætsforeninger. Puljen har som mål
at støtte hverdagens fællesskaber i
idrætsforeningerne og skabe rum til
udvikling. https://www.dgi.dk/om/presse/
presserum/seneste-nyt/nu-kan-i-soegedif-og-dgis-foreningspulje

Velux Fonden
Støtter initiativer målrettet ældre. Særligt
fokus på ’ældre hjælper ældre’, hvor
ressourcestærke ældre indbyder andre
ældre til forskellige fælles aktiviteter.
Se mere her:
https://veluxfoundations.dk/da

Fakta
Find flere fonde: www.legatbogen.dk

3

Spørgsmål til fondssøgning?
Du er altid velkomen til at kontakte Foreningskonsulent Maj-Britt Schultz Kriepke på
tlf. 91890313 eller mail: Maj-Britt.Schultz.Kriepke@dgi.dk
På DGI's hjemmeside kan du også søge på 'Fonde og puljer' - der finder du flere
muligheder end dem vi har taget med i denne folder.
Held & lykke med fonds- og puljesøgningen.
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