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Om fundraising m.v. for foreninger   

Finansieringskilder 

Kommunale puljer  

Som forening har I mulighed for at søge om økonomisk støtte lokalt i jeres kommune. Orienter jer 

på kommunens hjemmeside, søg fx på frivilligt socialt arbejde, eller henvend jer til kommunens 

forenings- eller frivilligkonsulenter for at få mere information om jeres muligheder. 

Statslige puljer  

I har mulighed for at søge statslige støtte- og puljemidler. Disse administreres typisk af en række 

ministerier fx Social- og Indenrigsministeriet, Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet m.v. 

Puljerne i ministerierne vedrører for det meste særlige indsatsområder, så det er kun, hvis I laver 

særlige aktiviteter inden for disse indsatsområder, at I kan komme i betragtning og få støtte fra til 

disse puljer. Vær opmærksom på, at statslige puljer og støtteordninger ikke giver midler til 

foreningers generelle drift, administration og almindelige aktiviteter. 

Private fonde og legater  

I Danmark findes der mere end 12.000 private fonde og legater. Disse fonde deler mere end 2-3 

gange så mange midler ud som de offentlige puljer og ordninger. Beløbene varierer og kan være 

store beløb fra nationale fonde som fx Trygfonden, Nordeafonden og Velux Fondene, som uddeler 

langt over 100 millioner kroner om året, til lokale og mindre fonde og legater, der uddeler få tusinde 

kroner til lokale foreninger og specifikke aktiviteter. 

Private fonde kan i nogle tilfælde være nemmere at gå i dialog med om støtte, da de ikke er 

underlagt de samme betingelser som offentlige puljer. En del private fonde og legater stiller heller 

ikke helt så store krav til ansøgningernes indhold som ansøgninger om støtte fra offentlige 

tilskudspuljer. I nogle tilfælde er der meget få eller ingen krav om afrapportering af projektet. 

I kan søge om såvel helt små som store beløb fra de private fonde. Der skal naturligvis være 

sammenhæng mellem det beløb I søger, og de beløb fonden har mulighed for at støtte med. Mange 

private fonde, særligt de små lokale fonde, har ikke ansøgningsskemaer. I stedet har ansøger ”frie 

hænder” i forhold til, hvordan ansøgningen skrives og hvilke oplysninger I skal give. 

 

Ansøgningen  

Ansøgningen skal være: 

1. Klart skrevet, med det vigtigste først 

2. Konkret i sin beskrivelse af, hvad der sker i løbet af projektet 

3. En helhed uden løse ender og modstridende oplysninger 



 

2 
 

4. Skrevet således, at den fremhæver de dele af aktiviteten, der matcher puljen eller fondens 

målsætning 

5. Dækkende, så man ikke får det indtryk, at ansøgningen skjuler relevante oplysninger 

Hvad skal med i en ansøgning? 

Nedenfor angives en bruttoliste over punkter, som kan være relevante at have med i en ansøgning. 

Det vil kun være i meget store projektansøgninger, at der er behov for at besvare alle punkterne. 

Vælg derfor kun de punkter, som giver mening i forhold til jeres forening, og det I søger støtte til. 

Stiller fonden krav om, at der skal anvendes et ansøgningsskema, skal I selvfølgelig bruge det. Så 

vil det være det pågældende ansøgningsskema, der fastsætter de nærmere rammer for form og 

indhold af jeres ansøgning.   

Titel og introduktion 

Vælg en kort, fængslende og beskrivende titel, som både beskriver, hvad projektet handler om og 

giver modtageren lyst til at læse jeres ansøgning. 

I introduktionen skal I med et par enkelte linjer kunne ’sælge’ projektets idé. Hvad er formålet med 

projektet, og hvad er de vigtigste elementer i projektet? Hvilken oplevelse ønsker I projektet samlet 

set skal formidle? Tænk på introduktionen som en udfoldet titel. Titel og introduktionen skal alene 

kunne give læseren et klart indtryk af, hvad projektet handler om. 

Resumé 

Resumeet eller den korte præsentation er ofte det vigtigste i ansøgningen. Det er her modtageren 

danner sig et første indtryk af ansøgningen og af jer som ansøger. Hvis resumeet ikke er 

skarpt, spændende formuleret eller matcher fonden/puljen, er der en betydelig risiko for, at jeres 

ansøgning ikke bliver læst. 

Ansøger 

Beskriv hvem I er og jeres kompetencer og erfaringer. Husk også at anføre en kontaktperson og 

øvrige kontaktoplysninger. Modtagerne af jeres ansøgning har måske aldrig hørt om jeres forening, 

og I har derfor behov for at I præsenterer jer. Beskrivelsen af jer som ansøger skal give 

modtageren en forståelse for, hvorfor det netop er jer, der kan (skal) løfte opgaven. 

Baggrund og relevans 

Redegør for baggrunden for ansøgningen/projektet, og hvorfor det er relevant at gennemføre 

projektet. Giv gode argumenter for hvorfor jeres indsats eller projekt er en god idé. I kan med fordel 

inddrage (nye) forskningsresultater eller artikler, der peger på netop den udfordring, I vil forsøge at 

finde en løsning på. 

Målgruppe 

Der skal være en præsentation af målgruppen for projektet. Hvem er det, hvor mange er de, hvordan 

hjælper det dem, er de inddraget i udviklingen af projektet og vil de medvirke, hvis projektet bliver 

til noget, og hvordan? 
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Formål 

Angiv formålet med aktiviteten/projektet ganske kort, gerne med fokus på de 2-3 vigtigste mål. 

Hvorfor igangsættes projektet? Hvad er jeres hensigt med projektet, og hvilke resultater ønsker I at 

opnå med projektet? Hvorfor skal netop jeres projekt virkeliggøres? 

Indhold, metoder og aktiviteter 

Præsentér elementerne og indholdet i projektet således, at det tydeligt fremgår, at der går en rød tråd 

fra formål til metoder og aktiviteter. I kan med fordel arbejde med projektets forandringsteori, som 

netop er en metode til at koble de rette aktiviteter til forventede resultater og virkninger. 

Evaluering 

Flere tilskudsgivere, især statslige puljer og nogle fonde, stiller krav om, at projekter, der har fået 

støtte, skal evalueres. Det kan være, at I selv kan udarbejde evalueringen, men vær opmærksom på, 

om tilskudsgiver stiller krav til, hvem der skal udføre den pågældende evaluering. Formålet med en 

evaluering er at vurdere, hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt, hvorfor det er gået, 

som det er gået, hvad I kan bruge fremadrettet, og hvad andre kan bruge og lære af jeres erfaringer.  

Dokumentation 

Beskriv hvordan I vil dokumentere, dvs. tydeliggøre, sammenhænge mellem projektets aktiviteter, 

og de mål, I har sat jer med projektet. Der er mange forskellige metoder til at dokumentere, om I har 

nået jeres mål, fx spørgeskemaer, fortællinger, interviews, registrering af deltagere osv.  

Succeskriterier 

Her beskriver I projektets succeskriterier. Beskriv hvornår projektet er en succes ved at opstille 

nogle mål, som er konkrete og målbare. Et succeskriterie kan fx være at 100 personer skal deltage i 

en aktivitet, 50 pct. har været tilfredse med jeres tilbud, eller at I har øget 25 personers livskvalitet 

o.l. 

Da projektet meget gerne må være nyskabende og skal skille sig ud fra andre gode projekter, så sørg 

for at sætte ambitiøse mål som på samme tid også skal fremstå som realistiske at opnå. 

Organisering og samarbejdspartnere 

Det er vigtigt, at I præsenterer jeres ”holdopstilling”, at I har de rette kompetencer og erfaringer 

og at de relevante parter medvirker i projektet. Det er fondens sikkerhed for, at I kan gennemføre 

projektet. Hvis jeres projekt er afhængig af samarbejde med fx en anden forening eller kommunal 

institution, som ikke er medansøger, er det en god idé at vedlægge en hensigts- eller støtteerklæring, 

hvor foreningen bakker op om projektet.  

Tids- og opgaveplan - projektforløbet 

Angiv jeres bedste bud på, hvornår de enkelte opgaver og aktiviteter i projektet skal gennemføres. 

Det viser, at I har styr på, hvad I vil. 

Beskriv hvordan projektet skal forløbe. Hvilke aktiviteter vil finde sted? Hvordan, hvor og hvornår 

vil aktiviteterne blive afviklet? Beskriv ligeledes, hvordan I vil imødegå eventuelle faldgruber og 
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farer. Det er vigtigt, at I viser, at projektet er realistisk og robust, og at projektet ikke falder til 

jorden ved førstkommende udfordring. Hvordan undgår og/eller overkommer projektet 

udfordringerne? Er der mulige alternativer? 

Budget og finansieringsplan 

I skal udarbejde et retvisende og dækkende budget, der viser, hvad det vil koste at gennemføre jeres 

projekt. Har I fx store udgifter til honorarer, indkøb o.l., er det en god idé at indhente tilbud, som 

dokumenterer jeres udgifter. 

I skal også udarbejde en finansieringsplan, der viser hvordan I vil forsøge at skaffe de nødvendige 

midler, så I kan gennemføre jeres projekt eller aktivitet. Finansieringsplanen giver fx overblik over 

finansieringen af projektet via frivilligt arbejde, egenfinansiering (også kaldet medfinansiering), og 

en oversigt over de fonde og puljer, I søger midler fra. Mange fonde vægter egenfinansiering højt, 

da det viser, at projektet eller aktiviteten er vigtig for jer. Egenfinansiering, er alt det I selv lægger i 

projektet fx tid, frivillige kræfter, lokaler og måske også penge. 

Formidling og kommunikationsplan 

Lav en plan for hvordan og til hvem, I vil formidle jeres projekterfaringer. Kommunikationsplanen 

indeholder typisk overvejelser om målgruppen, altså hvem I kommunikerer til, hvilke budskaber I 

vil formidle, og hvilke kanaler I vil benytte. Typiske kanaler er hjemmesider, rapporter, artikler, 

videoer, sociale medier, konferencer, jeres medlemsblad, netværksmøder, kurser osv. 

Udarbejd et overblik over de kommunikationsaktiviteter, I planlægger i forbindelse med den/de 

aktiviteter, I søger midler til. Beskriv også hvilke resultater I forventer at opnå via jeres 

kommunikationsindsats, dvs. hvornår er formidlings- og markedsføringsplanen en succes. 

Forankring eller videreførelse 

De fleste fonde og offentlige puljer (særligt de statslige) har en forventning om, at I har gjort jer 

overvejelser om, hvordan projektet eller aktiviteten kan videreføres. Beskriv derfor, hvem der skal 

føre aktiviteterne videre, hvordan og hvor, og for hvilke midler. Jo mere realistisk I beskriver 

forankringsmulighederne, jo stærkere står ansøgningen. 

Bilag 

Det vil ofte være anført hvilke bilag, I skal vedhæfte ansøgningen. 

Eksempler på typiske bilag: 

1. Senest reviderede årsregnskab 

2. Vedtægter 

3. Støtteerklæring fra relevante parter eller samarbejdspartnere 

4. Dokumentation for større udgifter 

Vær opmærksom på, om I skal have underskrifter på bilagene. Det tager tid at indsamle, så sørg for 

at indhente underskrifter og korrekte bilag i god tid inden ansøgningsfristen. 

  



 

5 
 

Gode råd 

Råd 1: Tag eventuel kontakt til fonden tidligt i forløbet med en konkret idé 

En fond kan ofte hurtigt afkode og svare på, om et projekt er interessant for den. Derfor kan I med 

fordel kontakte fondene så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen. Det vil jævnligt dog kunne 

forekomme, at fonde ikke ønsker at indgå i nogen form for dialog.   

I skal ikke kontakte en fond med alt for løse idéer. I skal have en konkret idé, der klart forholder sig 

til en problematik og en målgruppe, og I skal have et bud på, hvordan projektet vil skabe forandring 

for målgruppen, før I kontakter fondene. 

Råd 2: Brug fondene som sparringspartnere i udviklingen af ansøgningen 

Hvis en fond finder et projekt interessant, vil fonden kunne rådgive, pege på mangler i 

projektbeskrivelsen og komme med forslag til forbedringer af fx budgettet, hvilket kan forøge 

chancerne for at opnå støtte fra fonden. 

Råd 3: Sørg for at være ude i god tid 

Processen med at skrive en god ansøgning og have dialog med fondene tager tid. Planlæg 

ansøgningsprocessen og start af projektet i god tid. 

Råd 4: Start med en kortfattet oversigt 

Selvom I skal have en konkret projektidé, når I kontakter en fond, betyder det ikke, at hele projektet 

skal være færdigudviklet, inden I kontakter fonden. 

Råd 5: Lav jeres hjemmearbejde ordentligt 

Det er vigtigt at bruge tid på at sætte sig ind i, hvilke projekter fondene har støttet de seneste år, at I 

læser fondenes strategi grundigt og orienterer jer i de nyheder, som fondene udsender på deres 

hjemmesider og de sociale medier. 

Råd 6: Kend de andre projekter inden for jeres område 

Alle projektidéer kan og skal ikke være unikke og helt nye, men det er vigtigt, at I har en klar idé 

om, hvordan I kan bidrage med noget nyt, videreudvikle eksisterende projekter eller skabe bedre 

resultater. Fondene er interesserede i at have en mangfoldig portefølje, derfor skal nye projekter 

gerne kunne byde på noget nyt. 

 

Faldgruber 

Faldgrube 1: "Vi lever ikke op til alle krav, men vi søger alligevel" 

Lad vær med at søge fonde, hvis krav I ikke lever op til, og lad være med at fortolke på fondenes 

krav. Der findes tusindvis af fonde i Danmark, derfor skal I hellere bruge jeres kræfter på at finde 

de fonde, som matcher jeres profil. 

Faldgrube 2: "Vi har ikke udfyldt alle felter i ansøgningsskemaet, men det går nok" 
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Læs retningslinjerne og følg formalia. Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Hvis I mangler 

konkrete dokumenter, som fonden efterspørger, og som I ikke kan nå at have klar inden 

ansøgningsfristen, er det en god idé at kontakte fonden og bede om tilladelse til at sende de 

manglende dokumenter senere. 

Faldgrube 3: "Vi kan sagtens nå at skrive den ansøgning på et par uger" 

Det er en god idé at udarbejde et årshjul for jeres arbejde med fondsansøgninger og på den måde 

skabe overblik over, hvornår I skal gå i gang med hver enkelt ansøgning. 

Det er vigtigt at have overblik over ansøgningsfrister og fondenes behandlingstid af ansøgningerne. 

Det er en god idé at udarbejde et overskueligt Excel-ark med alle de fonde, I vil søge i løbet af året. 

Angiv tydeligt ansøgningsfrister, opgaver og interne deadlines for arbejdsprocessen, og hvornår I 

kan forvente at få svar. I kan vurdere, hvornår arbejdet med hver enkelt fondsansøgning skal 

påbegyndes ved at regne baglæns fra projektstart. Vær realistisk og husk at afsætte mest tid i 

opstartsfasen, da det er den mest arbejdstunge fase i ansøgningsprocessen. 

Faldgrube 4: "Budgettet kan jo altid tilpasses" 

Sæt jer grundigt ind i, hvad aktiviteterne i jeres projekt faktisk koster. Det er meget vigtigt at 

præsentere en fond for et realistisk og gennemsigtigt budget. I skal ikke spare, men heller ikke 

smøre tykt på. 

Faldgrube 5: "Vi sender bare samme ansøgning til den her fond også" 

Det er en rigtig god idé at have en grundskabelon for sin ansøgning. Men hver enkelt ansøgning 

skal tilpasses til den specifikke fond, dens profil og uddelingskriterier, dvs. standardansøgninger dur 

ikke.  

 

 

Hardy Pedersen 

 

 


