FundraisingUpdate
6. januar 2020
Ansøgningsmuligheder
Det sociale område
Midler til landsdækkende bisidderordning (Sundheds- og Ældreministeriet)
Frist: 15.01.20
Skæve boliger: Tilskud til etablering af permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper
(Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
Frist: 31.12.20
Uddannelse

Europa-Kommissionen indkalder Erasmus+-ansøgninger til projekter om social inklusion og fælles
værdier inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse (Uddannelses- og
Forskningsministeriet)
Frist: 25.02.20
Europa-kommissionen indkalder Erasmus+ ansøgninger til Centres of Vocational Excellence (CoVE)
2020 mellem udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og netværk af lokale og regionale
partnere (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Frist: 20.02.20
I 2020 er der er afsat 8 mio. kr. til udviklingsprojekter i regi af Uddannelsespuljen (Region Nordjylland)
Frist: 31.01.20
Refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som ligger mere end 60 km væk fra din IGUpraktikants hjemkommune eller praktikstedet (Udlændinge- og Integrationsministeriet)
Frist: Løbende
Sundhed
Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis (RLTN - Danske Regioner)
Frist: 15.04.20
Fonden for Forskning, Kvalitet og Uddannelse i Fysioterapipraksis – også kaldet
Fysioterapipraksisfonden (RLTN - Danske Regioner)
Frist: 15.04.20
Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat efteruddannelse (RLTN - Danske Regioner)
Frist: 03.03.20
Kvalitets- og Efteruddannelses-fonden for fodterapi (RLTN - Danske Regioner)
Frist: 28.02.20
Pulje til styrkelse af kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
(Sundheds- og ældreministeriet)
Frist: 31.01.20
Beskæftigelse
Som privat virksomhed kan du søge bonus, hvis du har en flygtning eller familiesammenført flygtning
ansat i integrationsgrunduddannelsen (IGU) (Udlændinge- og Integrationsministeriet)
Frist: Løbende
Kultur
Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsrunder i 2020 (Den Vestdanske Filmpulje)
Frister: 29.01.20, 29.04.20, 20.08.20 og 21.10.20
Kulturpuljen i Region Syddanmark (Region Syddanmark)
Frist: 01.03.20
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Midler til international kulturudveksling under Udenrigsministeriet og Kulturministeriets
samarbejdsaftale (Kulturministeriet)
Frist: Løbende

Nordisk Kulturfond er katalysator for kunst og kulturlivet i Norden (Nordisk Kulturfond)
Frister: 03.02.20, 04.05.20 og 01.10.20
Innovation
EUDP har 250 mio. kr. til udvikling af innovative energiteknologiprojekter (Energistyrelsen)
Frist: 06.03.20
Forskning
Information om proces for Danmarks Frie Forskningsfonds udmøntning af tematiske midler i 2020
(DFF)
Frist: 11.06.20
Midler til forskningsstøtte inden for cyber- og informationssikkerhed (Center for Cybersikkerhed)
Frist: 29.01.20
Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark (Region Syddanmark)
Frist: 05.02.20
Region Syddanmarks forskningspulje (Region Syddanmark)
Frist: Løbende
Region Syddanmarks ph.d.-pulje (Region Syddanmark)
Frist: 17.03.20
Energi
Horizon 2020 energy projects (European Commission)
Frist: 21.04.20
Horizon 2020 new Next-Generation Batteries projects (European Commission)
Frist: 21.04.20
Miljø
Nyt pilotprojekt tilbyder støtte til store grønne investeringer (Greater Copenhagen EU Office)
Tag kontakt
Transport
Horizon 2020 Mobility for Growth projects (European Commission)
Frist: 21.04.20
Horizon 2020 transport projects (European Commission)
Frist: 21.04.20
Landbrug og Landdistrikter
Horizon 2020: ICT-enabled agri-food systems - Research call (European Commission)
Frist: 03.03.20
Årets første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter (Landbrugsstyrelsen)
Frist: 03.03.20
Udviklingslande
DERF: Tropical Storm Pawan in Puntland Somalia (DERF)
Frist: 19.01.20
Regional udvikling
Søg BYG BRO puljen til at skabe sammenhæng og kvalitet i patient/borgerforløb på tværs af sektorer
(Region Hovedstaden)
Frist: 28.02.20
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Private fonde
Elsass Fonden støtter studerende på ny masteruddannelse i neurorehabilitering ved Københavns
Universitet (Elsass Fonden)
Frist: Uddannelsen starter op i september 2020 med plads op til 25 studerende
RENOVER prisen 2020: Indstil dit bud på Danmarks bedste renovering (Realdania)
Frist: 01.03.20
Join the World Heritage Volunteers Campaign 2020 (Unesco)
Frist: 19.01.20
Renterne af Hudefondens kapital uddeles en gang årligt til projekter, som fremmer landbruget,
specielt kvægbruget – blandt andet inden for avl, omsætning, slagtning og dygtiggørelse af
landboungdommen (Landbrug & Fødevarer)
Frist: 02.03.20
Samarbejde mellem forskning og praksis kræver fælles sprog (VELUX FONDEN)
Frist: 03.03.20
Udbud: Udviklingsprojekter i Danske Naturparker skal evalueres (Friluftsrådet)
Frist: 31.01.20
Vi støtter almene og humanitære formål, lægevidenskabelig, samfundsvidenskabelig og
byggeforskning (Aase og Ejnar Danielsens Fond)
Frist: Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages
Vi støtter projekter, der er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på langt sigt
(Merkur Fonden)
Frist: 21.02.20
Nyt fra Christiansborg
Flere penge til at tænde børns læselyst (Børne- og undervisningsministeriet)
Flere penge til grønne indsatser i landdistriktsprogrammet (Miljø- og Fødevareministeriet)
Ny fond skal bringe danskerne tættere på CO2-neutralitet (Miljø- og Fødevareministeriet)
Ny strategi for MUDP vil sætte skub i grøn omstilling (Miljøstyrelsen)
Høringer
Høring over bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
(Landbrugsstyrelsen)
Frist: 22.01.20
Udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Housing First for unge (Socialstyrelsen)
Frist: 10.01.20
Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte
grupper (skæve boliger) (Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen)
Frist: 20.01.20

Nyheder
Viden & Trends
Inspiration til projekter og de nyeste analyser, evalueringer, rapporter, forskningsresultater osv., som kan
anvendes i ansøgninger som dokumentation for et behov eller en metode.
50 Out-of-the-Box Housing Solutions to Homelessness & Housing Exclusion
(Housing Solutions Platform)
100 fantastiske forskningshistorier til gratis download (Novo Nordisk Fonden)
At stå udenfor - hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge? (Vidensbanken)
Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister (Transport- og Boligministeriet)
Effekter af fri forskning kan kobles til samfundsimpact og nye forskningsområder (DFF)
Endnu en guldmedalje i bæredygtigt byggeri til regionen (Region Nordjylland)
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Inspiration til et bæredygtigt Danmark? (SED)
Guide til at hjælpe børn og unge der har problemer (Børnerådet)
Ny legeplads inviterer til leg og læring (Kulturministeriet)
Ny rapport viser uddannelsesforskning i topklasse (NordForsk)
Rapport: Bo-Sammen - En ny start for hjemløse unge (Hjem til alle alliancen)
Realdania: Collective Impact giver langsigtede løsninger på store udfordringer (Altinget)
Styrk fællesskaberne og mindsk den sociale ulighed i sundhed (Sundhedsstyrelsen)
Vold koster milliarder (Det Kriminalpræventive Råd)
Nyheder om bevillinger
Bevillinger fra offentlige puljer
7,9 millioner kroner til grønne løsninger i landdistrikterne og lokale initiativer på små-øerne
(Erhvervsministeriet)
13 friluftsprojekter får nu tilskud til at give flere danskere bedre adgang til naturen (Miljøstyrelsen)
30 kommuner bliver en del af Flere skal med 2 (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
100 mio. kroner uddelt til grønne fødevareprojekter (Miljø- og Fødevareministeriet)
128 mio. kr. til udvikling af grønne brændstoffer (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
185 mio. kr. fra Vækstfonden, EIB og private investorer skal accelerere vækst i danske OnRobot
(Vækstfonden)
Arbejdsmiljøforskningsfonden uddeler midler til forsknings- og udviklingsprojekter (Arbejdstilsynet)
Biblioteker og SFO’er skal sammen løfte læselysten hos børn landet rundt (Kulturministeriet)
Bredbåndspuljen er udmøntet: 3585 adresser får støtte til hurtigt internet (ItWatch)
Digitalisering kan mindske tabet af næringsstoffer fra produktion af grovfoder (Miljøstyrelsen)
EUDP støtter fremtidens grønne energiteknologier med 291 mio. kroner (Energistyrelsen)
Lars Larsen blev kåret som vinder af ’Kulturministerens Parasportspris’ 2019 (Kulturministeriet)
Medienævnet uddeler redaktionel produktionsstøtte for 2020 (Kulturministeriet)
Millioner styrker museernes samlinger og forskning (Kulturministeriet)
Millionstøtte til grøn bioraffinering kan lette landbrugets klimaaftryk (Miljøstyrelsen)
Ni projekter deltager i forsøg med idræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser
(Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Nyt projekt skal få flere med psykiske handicap i job (Cabi)
Nyt tiltag: Familier skal modtage kasser med sportsudstyr (JydskeVestkysten)
Svendborg får millioner til tilbud for psykisk sårbare unge (Danske Kommuner)
Svendborg-afdeling får 7,5 millioner til forskning i kamerapille (Region Syddanmark)
Tolv kirke-projekter for unge får støtte fra udviklingsfond (Kirkeministeriet)
Vi hylder modige udstillinger (Statens Kunstfond)
Bevillinger fra private fonde
10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til dialysepatienter (Region Sjælland)
12 nye indsatser skal støtte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem (Egmont Fonden)
120 m2 stort kunstværk i boligbyggeri i Køge (Realdania)
410 mio. kroner til ny satsning i datavidenskab (Novo Nordisk Fonden)
A.P. Møller Fonden har doneret fem millioner kroner til det kommende nye bibliotek i Gellerup
(Skræppebladet)
Carlsbergfondet fortsætter sin støtte til 24 spørgsmål til professoren (Carlsbergfondet)
Egmont Fonden giver julehjælp til 350 familier (Egmont Fonden)
Friluftsrådet uddeler 17 millioner kroner til sundhedsprojekter (Friluftsrådet)
For første gang uddeler Novo Nordisk Fonden bevillinger målrettet kirurgisk forskning
(Novo Nordisk Fonden)
Høringen om unge med dobbeltdiagnoser på Christiansborg (Helsefonden)
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Iværksættere rykker på grøn energi-digitalisering (Elforsk)
Julehjælp fra Ole Kirk’s Fond til tusindvis af børn og deres familier (Ole Kirk’s Fond)
Kunstlandskab bliver vartegn for Kulbaneparken (Realdania)
Liveshows skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse (Nordea-fonden)
Madfællesskaber med mobil madcafé i Ringsted (Nordea-fonden)
Mere end 1 million kroner til kampen mod Havfald (Spar Nord Fonden)
Millionstøtte skal få tusindvis af danskere op på surfbrættet (Nordea-fonden)
Miniforskere går til naturvidenskab i fritiden (Novo Nordisk Fonden)
Nyt boliglaboratorium skal genstarte dansk boligbyggeri (Realdania)
Nye redskaber til Hermod Gymnastikforening (Nykredits Fond)
Nyt samarbejde mellem LEGO Fonden og KL skal styrke overgange fra dagtilbud til skole (KL)
Nyt slaraffenland for dans og bevægelse (LOA)
Nu skal kvægavlere, kropsaktivister og kranførere gøre Verdensmålene danske (Spar Nord Fonden)
Realdania By & Byg restaurerer søværnets gamle pigeskole (Realdania)
SDU satser på fire nye initiativer (SDU)
Skoleelever bygger bindingsværk (Realdania)
Skævinge forvandler idrætshal til et mangfoldigt mødested (LOA)
Surfsporten skal øge livskvalitet hos stress- og angstramte (Friluftsrådet)
Udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything (A.P. Møller Fonden)
Værdibyg sætter fokus på bæredygtighed og digitalisering (Realdania)
Youtubere skal lære unge at kode (Novo Nordisk Fonden)
Konferencer, Informationsmøder og netværk
14.01.20: Informationsmøde om MR Puljens helhedsprojekter (Miljøstyrelsen)
22.01.20: Roadshow 2020 om CO2 -kvoteordningen -København (Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen)
30.01.20: Roadshow 2020 om CO2 -kvoteordningen - Horsens (Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen)
30.01.20: Trends og Tendenser 2020: Lokale og Anlægsfonden til Nytårskur (LOA)
Nyttigt at vide
Dansk Flygtningehjælp samles under de samme tre bogstaver i hele verden (Dansk Flygtningehjælp)
Læs de nye vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie (Landbrugsstyrelsen)
Landbrugets Kulturfond: Uddelinger fra fonden sker på bestyrelsens initiativ, men fonden kan
kontaktes (Landbrug & Fødevarer)
Ny direktør for Innovationsfonden (Innovationsfonden)
Private fondes frister i januar og februar
FundraisingUpdate: Fra kalenderen med private fonde på FundraisingUpdate.dk, hvor du kan læse

mere om fondene og også kan finde information om fonde med løbende frist.
Januar
06.01.20

15. Juni Fonden

http://www.15junifonden.dk/

15.01.20

ALSANG Puljen

https://alsang.dk/stoette/

17.01.20

BorgFonden

www.borgfonden.dk

15.01.20

BUPL´s Udviklingsfond

http://www.bupl.dk/fonden

24.01.20

Den Danske Maritime Fond

20.01.20

Elsass Fonden
Helene Elsass Prisen 2020

http://www.dendanskemaritimefond.dk
/
https://elsassfonden.dk/nyheder/legater
/indstil-kandidater-til-helene-elsassprisen-2020/
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31.01.20

Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns
Udviklingsfond
Gurli og Hans Engell Friis' Fond

https://www.energifyn.dk/om-energifyn/fonde
http://www.engellfriisfonden.dk

Uddannelse for
døve: 15.01.20
Forventes januar
2020
23.01.20

Jascha-Fonden

www.jaschafonden.dk

Jelling Musikfestival

Flere
frister/løbende.
Collaborative
Projects: 06.01.20
Åbner foråret 2020

Lundbeck Fonden

https://www.jellingmusikfestival.dk/dk/
organisation/ansoeg/
https://kultur.koda.dk/legatoversigt/pro
jektpuljen/
http://www.lundbeckfonden.com/

31.01.20

P. Carl Petersens Fond

http://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/om-nrgi/nrgivaerdipulje/
http://www.pcarlp-fond.dk/index.html

31.01.20

Susi og Peter Robinsohns Fond

www.robinsohnfonden.dk

Forskning: 15.01.20

Sygekassernes Helsefond

www.helsefonden.dk

24.01.20

Thomas B. Thriges Fond

http://www.thrigesfond.dk/

19.01.20

Unesco: Join the World Heritage
Volunteers Campaign 2020
Vanførefonden

https://whc.unesco.org/en/news/2061

Velliv Foreningen

https://www.vellivforeningen.dk/

31.01.20

Bestyrelsesmøder
marts,
maj, september
og november.
15.01.20

Koda Kultur - Projektpuljen

NRGI´s Værdipulje

http://www.vanfoerefonden.dk/

Februar
21.02.20

3F`s Medie- & Kulturfond

DG’s
Fotokonkurrence
2020: 01.02.20
03.02.20

Danmarks Grundforskningsfond

01.02.20

Danmarks Radios ønskekoncerter
Giro 413
Dronning Margrethe og Prins Henriks
Fond

12.02.20

EGV Fonden

http://www.nationalbanken.dk/da/om_
nationalbanken/Jubilaeumsfond/Sider/D
efault.aspx
https://www.dr.dk/omdr/nyheder/soeg-stoette-fra-giro-413
http://kongehuset.dk/Menu/Fonde-legater/Dronning-Margrethes-og-PrinsHenriks-Fond
www.egv.dk

25.02.20
Under kr. 10.000:
Løbende.

Elsass Fonden

www.elsassfonden.dk

15.02.20

Danmarks Nationalbanks
Jubilæumsfond af 1968

http://www.3f.dk/om-3f/fakta-om3f/om-medie--og-kulturfonden
https://dg.dk/
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10.02.20

Fabrikant Mads Clausens Fond

01.02.20

Fonden DBK

15.02.20
01.02.20

Fonden til Fremme af Antroposofisk
Kulturel Virksomhed
Færchfonden

http://www.bmcfond.dk/projekterfilantropi/fabrikant-mads-clausens-fond/
https://www.dbk.dk/index.php/omfonden/ansog-om-stotte/
http://www.antroposofiskkulturfond.dk/
http://www.faerchfonden.dk/

17.02.20

Genbrug til Syd

https://www.genbrugtilsyd.dk/

01.02.20

GN Store Nord Fondet

15.02.20
Løbende under kr.
500.000.
26.02.20

Handicappuljen
(Danske Handicaporganisationer)

GN Store Nord Fondet, Lautrupbjerg 7,
Postboks 99, 2750 Ballerup
https://international.handicap.dk/handi
cappuljen/

Hartmann Fonden

www.hartmannfonden.dk

20.02.20

I. F. Lemvigh-Müllers Fond

http://iflmfond.dk/

04.02.20

Jelling Sparekasses Fond

http://www.jellingsparekassesfond.dk/

Næste møde:
27. marts 2020.
Søg i god tid.
09.02.20

Jubilæumsfonden af 12.08.1973

http://www.jubfond.dk./

Jyllands-Postens Fond

02.02.20

Lauritzen Fonden

http://www.jyllands-posten.org/priserog-legater/jps-fond-legater.php
http://www.lauritzenfonden.com/

19.02.20

Lemvigh-Müller Fonden

http://lmfond.dk/lemvigh-muller-fonden

21.02.20

Merkur Fonden

http://www.merkurfonden.dk/

04.02.20 11.02.20
18.02.20 24.02.20
15.02.20

Novo Nordisk Fonden

15.02.20
15.02.20

Scandinavia-Japan Sasakawa
Foundation
Sofiefonden

https://novonordiskfonden.dk/da/grants
/
http://www.scvanfonden.dk/scv/web/index.shtml
http://sjsf.se/local-pages/denmark/

25.02.20

Sparekassen Sjælland Fonden

http://www.spksfonden.dk/

Bestyrelsesmøder
marts, maj,
september
og november
28.02.20

Vanførefonden

http://www.vanfoerefonden.dk/

VELUX FONDEN
Sociale indsatser i Danmark
Temaopslag: Fællesskaber for alle

https://veluxfoundations.dk/da/temaop
slag-faellesskaber-alle

S. C. Van Fonden

http://www.sofiefonden.dk/
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