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I denne guide vil du og din forening blive klædt bedre på til at søge 
økonomiske midler til foreningens aktiviteter

Introduktion

I guiden vil vi komme omkring:



Kommunale og statslige puljer

§ 18 midler
Kommunens tilskud under
Folkeoplysningsloven.

De forskellige ministeriers puljer,
herunder eksempelvis
Socialstyrelsens puljer

Store landsdækkende fonde:
Trygfonden
Velux Fonden
Nordea-fonden
Spar Nord fonden Aktiviteter - Salg, konkurrencer, 

indsamling mm.
Crowfunding 
Erhvervssamarbejder

Offentlige puljer

Fonde

Alternative 
finansieringer

Finansieringsmuligheder

9.945 private fonde i 2018, hvoraf 
der samlet blev bevilget 17 mia.kr.



Alle kommunale tilskud og fonde fra jeres eget lokalområde.
Hundredvis af fonde og tilskudsmuligheder, som kan søges af foreninger og
organisationer.
Tilskudsordninger som er tilpasset foreningslivet og medtager både EU, Nordiske,
offentlige danske og private danske ordninger indenfor det frivillige sociale
område, natur og friluftsliv, fritid, idræt, ungdom, beboer- borgerforeninger,
kulturliv,miljø m.fl. 
En fundraising guide

www.rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/puljer-fonde-legater-og-fundraising/fundraising-club

www.fundraisingclub.dk 

Databasen indeholder:

Læs mere om databasen ogfind information om oprettelse her:

Alle foreninger i Rebild Kommune tilbydes gratis adgang til

https://www.foreningstilskud.dk/
https://www.foreningstilskud.dk/
https://www.rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fundraising


at der er faste deadlines
at puljerne er målrettet særlige indsatsområder
at foreningen skal have CVR-nummer, NemKonto og e-Boks
at der ofte er krav til at dokumentere og evaluere på indsatsen 
at I skal lægge et klart budget 
at I skal sætte jer ind i puljens vejledning, krav og retningslinjer

På Statens Tilskudspuljer finder I en samlet
indgang til alle statslige støttemuligheder og puljer 

under de forskellige fagministerier. Se her:
www.statens-tilskudspuljer.dk 

Når I søger penge til projekter hos statslige puljer, skal I være opmærksomme på:

Offentlige puljer

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/


Hos Socialstyrelsen kan I finde aktuelle og 
kommende ansøgningspuljer til frivilligt socialt 

arbejde. Socialstyrelsen har fokus på at bidrage 
til løsninger, der gavner børn, unge, 

handicappede og socialt udsatte. De tilskud som 
styrelsen giver til frivillige sociale foreninger 

gennem puljerne bidrager til at løfte trivslen hos 
målgrupperne. 

 
Se puljer og tilskud her:

www.socialstyrelsen.dk/puljer-og- 
tilskud/puljer

Frivillige sociale foreninger kan søge 
økonomisk støtte til drift og aktiviteter i 

forbindelse med kommunens tilskud til § 18- 
midler. Det er Frivilligrådet, der uddeler 

midlerne.
Læs mere her:

1. november forud for tilskudsåret og 1. maj i 
tilskudsåret.

Kommunens § 18 midler

www.rebild.dk/borger/kultur-fritid-og- 
frivillig/frivilligt-socialt-arbejde

 
To faste ansøgningsrunder hvert år:

Offentlige tilskud til frivillige sociale 
foreninger

https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer
https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer
https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/frivilligt-socialt-arbejde
https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/frivilligt-socialt-arbejde


Følg med i ansøgningsfrister for tilskud på Rebild Kommunes foreningsportal: 
www.forening.rebild.dk/

Hvis din forening er godkendt som folkeoplysende 
forening, har den mulighed for at få forskellige 
former for tilskud og støtte:

Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
Lokaletilskud
Tilskud til leder-, træner- og
instruktøruddannelser
Start- og udviklingspuljen

Foreningen skal være demokratisk og 
bygge på frivilligt foreningsarbejde. 

Foreningen skal være åben for
alle, og være almennyttig og 

kontinuerlig.

Med Folkeoplysningsloven gives der 
tilskud til idræts-, samt idébestemt og 
samfundsengagerende foreninger, der 

giver børn og unge mulighed for 
aktiviteter i deres fritid

Fritidsrådets uddelinger

Kommunens tilskud til folkeoplysende foreninge

https://www.forening.rebild.dk/


Musikarrangører
Amatørteatergrupper
Kunstforeninger
Enkeltstående foreninger

 
Du ansøger om tilskuddene ved at udfylde et ansøgningsskema. 
Det findes via dette link:

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober

www.rebild.dk/borger/kultur-fritid-og- 
frivillig/kulturraadet/kulturraadets-pulje-til-kulturelle- 
aktiviteter

Fire ansøgningsfrister 
om året:

Kommunens pulje til kulturelle aktiviteter
Kulturrådets uddelinger

Kulturrådet giver tilskud til:

https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/kulturraadet/kulturraadets-pulje-til-kulturelle-aktiviteter
https://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/kulturraadet/kulturraadets-pulje-til-kulturelle-aktiviteter


Rebild Kommunes landsbyer med opland kan 
hvert år søge midler til udviklingsprojekter i 
denne pulje. Landsbyrådet fordeler puljens 

midler på baggrund af indsendte ansøgninger.
 

Der er normalt ansøgningsrunde i foråret. Men 
hold øje med fristen på rådets hjemmeside:

Rebild Kommune yder hvert år et fast tilskud på
3000 kr. samt et variabelt beløb pr. husstand til alle 

landsbyer i kommunen.
Tilskuddet udbetales i starten af året, når Center 

Kultur og Fritid har modtaget opdaterede 
kontaktoplysninger fra landsbyerne.

 
Hvis du har spørgsmål til tilskuddet, kan du kontakte: 

Sara Tornøe
Udviklingskonsulent

Direkte tlf: 99 88 77 14
Email: sato@rebild.dk

Landsbyrådets uddelinger

Projektpulje til landsbyer med opland

www.landsby-rebild.dk/rebild-kommunes- 
landsbypulje

Fast årligt tilskud til landsbyerne

Kommunens tilskud til landsbyer

https://www.landsby-rebild.dk/rebild-kommuneslandsbypulje
mailto:sato@rebild.dk
mailto:sato@rebild.dk
https://www.landsby-rebild.dk/rebild-kommuneslandsbypulje


Når I søger penge til projekter og aktiviteter hos fonde 
skal I være opmærksomme på:

Eksempler på fonde:

www.legatbogen.dk

at udvælge fonde, som har interesseområder og ansøgningskrav, der 
matcher jeres forenings aktiviteter og indsatser
at vælge fonde, hvor størrelsen på donationer matcher jeres behov
at undersøge hvad og hvem fonden tidligere har støttet
at holde øje med faste eller løbende ansøgningsfrister

Trygfonden
Velux Fonden 
Nordea-fonden 
Spar Nord Fonden 
Bikuben Fonden 
Det Obelske 
familiefond 
Egmont Fonden 
Tuborg Fondet 
Carlsbergfonden 
Realdania
A.P Møller Fonden 
Rockwool Fonden

Legatbogen er Danmarks 
største søgemaskine for fonde 

og legater - Undersøg 
foreningens muligheder her:

Fonde

https://www.legatbogen.dk/
https://www.legatbogen.dk/


Idéer til aktiviteter og indsamlinger, der 
kan være en indtjeningskilde: Eller hvad med at prøve 

crowdfunding, en indsamling... 

Loppemarkeder eller auktioner 
Konkurrencer, skrabelodder, banko osv. 
Løb med tilmelding
Salg af forskellige ting, såsom tøj med 
foreningens logo og budskab, vandflasker, 
armbånd osv. 
Fester

I kan bruge de sociale medier som 
en platform til at indsamle små og 
store bidrag til jeres forening
Her kan I drage fordel af jeres 
netværk
Se fx Spar Nord Fondens platform 
for crowdfunding

Alternative finansieringsmuligheder



En lovlig indsamling kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet. 

Ansøg om tilladelse 2 uger inden indsamlingens start. 

Nogle private former for indsamlinger er dog fritaget (fx en indsamling 
blandt medlemmer i en forening, en indsamling blandt kollegaer eller en 
indsamling i lokalsamfundet, som de lokale har generel interesse i).

 
Find reglerne og ofte stillede spørgsmål på indsamlingsnævnets 
hjemmeside: www.indsamlingsnaevnet.dk 

Regler vedrørende indsamling

https://www.indsamlingsnaevnet.dk/
https://www.indsamlingsnaevnet.dk/
https://www.indsamlingsnaevnet.dk/


Der er potentialer for, at jeres forening kan indgå et værdifuldt
samarbejde med lokale virksomheder

, som ikke behøver at være i
form af pengedonationer

Erhvervssamarbejde

Hvad har I behov for - 
udover penge?

Hvad kan give værdi til 
foreningen?

Find virksomheder i 
lokalområdet, der kunne 

have interesse i jeres 
målgruppe og som kan 

hjælpe jer

Hav svar på hvad 
virksomheden får ud af at 

samarbejde med jer - fx 
PR, positiv omtale, nyt 

netværk.
Forbered salgstale

Forberedelsen til et erhvervssamarbejde 

 ellerMåske kan virksomheden donere konkrete produkter 
specialiserede kompetencer til jer



Opstartsfase Udviklingsfase Skrivefase

Vejen til den gode ansøgning

Projektudvikling



Saml en fundraising-arbejdsgruppe

Planlæg fundraisingaktiviteter - Lav fx et 
årshjul eller logbog med alle aktiviteter 
Uddel opgaver i arbejdsgruppen 

Undersøg finansieringsmuligheder 
hos puljer og fonde

Udvælg puljer og fonde, der matcher foreningens 
behov, aktiviteter, ressourcer og ambitioner

Organisér arbejdet

1

4

2

3

Opstartsfasen



Hvilke idéer har vi til et projekt?

Hvad brænder vi for at løse ?

Hvad skal formålet være med

projektet?

Hvordan opfylder vi puljen eller fondens 

ansøgningskrav med projektidéen? 

Hvilke aktiviteter og metoder skal

indgå i projektet?

Hvilke mål har vi for projektet - Og 

hvordan vil vi nå målene?

Hvilke aktører vil vi samarbejde med?

Evaluering

Samarbejdspartnere

Formålet med 
projektet

Målsætninger

Målgrupper

Aktiviteter og 
metoder

I arbejdsgruppen kan I spørge jer selv:

Projektudvikling

På baggrund af den pulje eller fond, som I har
valgt at søge midler hos

, kan I nu starte idé-
og konceptudviklingen af projektet

I kan her tage udgangspunkt følgende hovedtemaer: 

VISUALISÈR PROJEKTIDÈEN

Udviklingsfasen



En gennemgang af hvad en ansøgning ofte vil indeholde - I kan uddele afsnit mellem hinanden i gruppen

1 

5

9

13

2 

6

10

3

7

11

14

Skrivefasen - Ansøgningens indehold

4 

8

12

Titel - Fang læserens 
opmærksomhed

Målgruppe - Præsentér
målgruppen. Hvordan
hjælper projektet dem?

- 
Vis hvilke erfaringer I 
bringer ind i projektet og 
eventuelle relevante 
samarbejdspartnere, der 
giver projektet værdi

Resumé - En kort 
præsentation 

Forankring - Beskriv hvordan I vil føre aktiviteterne 
videre efter endt projektperiode.

Formål - Projektets 
formål, gerne med de 
2-3 vigtigste mål

Evaluering - Hvordan 
evalueres projektet? I 
kan vise projektets 
resultater og effekt, for 
eksempel gennem 
registreringer eller 
interviews

Baggrund - Hvorfor 
søger i midler til netop 
dette projekt?

Tidsplan - Giv bud på 
hvornår de enkelte 
aktiviteter i projektet 
skal gennemføres

- Beskriv de
konkrete aktiviteter i 
projektet og hvilke 
metoder I vil bruge

- Hvem er I?

Budget og økonomi - Udarbejd et retvisende og 
dækkende budget, der viser projektets omkostninger

Succeskriterier - 
Beskriv projektets mål. Fx 
forventet andel, der øger 
deres trivsel, eller 
forventet antal deltagere

 - Hvilke
budskaber vil I formidle 
og hvilke platforme vil I 
benytte (fx sociale 
medier, artikler, kurser)

Organisering og 
samarbejdspartnere 

Indhold, metoder og 
aktiviteter 

Ansøger 

Formidling og 
videndeling



Har du brug for mere viden og råd om fundraising, er du 
velkommen til at kontakte os i Frivilligcenter Rebild

30 10 57 29

kontakt@frivilligcenterrebild.dk

mailto:kontakt@frivilligcenterrebild.dk

