Kalender - private fonde
Eksempel fra 13. januar 2020 (opdateres månedligt)
Kort uddrag af kalenderen, som indeholder frister de næste 12 måneder, og fonde med løbende frist.
Måned

Frist

Fond

Formål

Link / adresse

Bevilling / årlig
beløbsstørrelse
2017: Uddelt kr.
28 mio.

Januar

06.01.20

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder,
som alle er udsprunget af fondens formål: Kunst og
kultur. Forskning og uddannelse. Humanitære og
sociale formål. Den danske flora og fauna. Balancen mellem jagt- og naturinteresser. 15. Juni Fondens Naturpris.

http://www.15junifonden.dk/

Januar

31.01

Energi Fyns Almene
Fond og Energi Fyns Udviklingsfond

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

Der uddeles ca.
2,2 mio kr. årligt.

Januar

31.01.20

Gurli og Hans Engell Friis' Fond

http://www.engellfriisfonden.dk

Mellem 50.000 og
350.000 kr.

Januar

Flere frister/løbende.
Collaborative
Projects:
06.01.20

Lundbeck Fonden

Energi Fyn har to fonde, som har til formål at støtte
projekter til gavn for Fyn. Den ene er Energi Fyns
Almene Fond, som støtter kulturelle, turistmæssige
og sundhedsmæssige projekter. Den anden er
Energi Fyns Udviklingsfond, som støtter udviklingsprojekter inden for energiudvikling og det elektrotekniske område.
Fondens formål er at støtte forskning, udvikling og
uddannelse indenfor almennyttige eller almenvelgørende videnskabelige, humanitære, sociale eller
kulturelle områder, foretaget af personer med tilknytning til lokalområdet Horsens Kommune.
Lundbeckfonden ønsker med sin uddelingsaktivitet
at styrke forskning af højeste internationale kvalitet, primært inden for sundhedsvidenskab og biomedicin. Projekter der emnemæssigt adresserer
sundhedsvidenskabelige problemstillinger hører
ind under denne kategori. Yderligere ydes støtte til
projekter inden for naturfagsundervisning og –formidling.

http://www.lundbeckfonden.com/

Fonden uddeler
årligt 400-500
mio. kr. til forsknings- og formidlingsformål. En
udvidelse af tildeling af fellowships
til fremragende
forskere - danske
eller udenlandske.

Behandlingstid
og svar
Bestyrelsen holder 5 møder årligt og uddeler
donationer i forbindelse med
hvert bestyrelsesmøde.
Uddeling i april

Uddeling i marts
og september.
Begrunder ikke
afslag.

Januar

31.01

P. Carl Petersens Fond

Februar

21.02.20
14.05.20
14.08.20
13.11.20

3F`s Medie- & Kulturfond

Februar

Næstkommende
uddeling
finder
sted i foråret 2020.
03.02.20
11.05.20
03.08.20
02.11.20

A/S D/S Orient's Fond

Fra 01.12
til 01.02

Danmarks Radios ønskekoncerter, giro 413

Februar

Februar

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af
1968

Støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser indenfor alle grene af lægevidenskaben
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.
Søfartsrelaterede formål, herunder uddannelse,
forskning og formidling. Almennyttige og almenvelgørende formål.

http://www.pcarlpfond.dk/index.html
http://www.3f.dk/o
m-3f/fakta-om3f/om-medie--ogkulturfonden

https://www.orientsfond.dk/index.asp

28,3 mio. kr. uddelt i 2017 til 148
projekter. Fra
200.000 kr. til 5
mio. kr.

Arkitektur, design og kunsthåndværk. Fondens styrelse lægger i bedømmelsen af ansøgninger meget
vægt på kvaliteten og støtter gerne nye og fremadrettede kunstneriske projekter. Fonden giver støtte
til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lign. Det kan eksempelvis være
legater til studieophold i udlandet (videreuddannelse), til udstillinger i ind- og udland, til udgivelse
af bøger om arkitektur, design og kunsthåndværk,
og i form af arbejdslegater.
Midlerne tilfalder aktiviteter, projekter og events
for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år.
Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge,
der er socialt dårligt stillede eller i vanskeligheder.
Projekter og foreninger, som lavet et klart forbyggende arbejde. Organisationer/foreninger, som aflægger regnskab. Aktiviteter, som afvikles i Danmark. Events, aktiviteter og projekter - der skal udspecificeres budget for de enkelte aktiviteter, der
søges til.

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Jubilaeumsfond/Sider/Default.aspx

Fonden har i 2017
modtaget 513 ansøgninger (533 i
2016) og har bevilget 3.546.089
kr. (3.360.188

Behandles ved 4
årlige møder.

https://www.dr.dk/o
m-dr/nyheder/soegstoette-fra-giro-413

Max. bevilling uddelt: Kr. 15.000

Uddeling marts.

Fonden støtter
normalt ikke med
det fulde ansøgte
beløb, og bevillinger er typisk maksimalt 10.000 kroner.

Ca. 1 mdr.

Februar

15.02 og
15.08

Dronning Margrethe og
Prins Henriks Fond

Februar

12.02.20
06.05.20
02.09.20
28.10.20

EGV Fonden

Februar

25.02.20
20.05.20
29.07.20
20.11.20
Under kr.
10.000:
Løbende.
10.02.20,
06.05.20,
10.08.20
og
05.11.20

Elsass Fonden

Februar

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale
formål i form af konkrete projekter. Fonden støtter
ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.
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.
Støtte til spastisk handicappede og andre fysisk eller psykisk handicappede. Særligt inden for CP. Der
ydes støtte til aktiviteter og projekter, anskaffelse
af hjælpemidler, institutionsbyggeri, ferieophold,
mv. Social forskning.

http://kongehuset.dk/Menu/Fonde-legater/DronningMargrethes-og-PrinsHenriks-Fond
www.egv.dk

Ca. 3 mio. årligt.
Beløbsstørrelse:
Op til ca. 200.000
kr.

www.elsassfonden.dk

2017: Uddelte 65.
mio. kr.

Yde almenvelgørende økonomisk støtte. Til uddannelses- og forskningsøjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m. v. Til
fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller
udland. Til velgørende foreninger og institutioner
og i øvrigt til andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, rejser og kommercielle projekter. I Danmark
går støtten fortrinsvis til projekter i Sønderborg og
Aabenraa kommuner.

http://www.bmcfon
d.dk/projekter-filantropi/fabrikantmads-clausens-fond/

Uddelinger i
2017: 16,2 mio.
DKK til 328 modtagere. Bevillinger
fra 2.000 til 6,5
mio kr.

Udelinger juni
og december.
Afslag meddeles
løbende.

Fonden Ensomme
Gamles Værn Varierende beløb:
Største beløb i
2013 - kr.
1.377.000. Ca. uddelt 3. mio. i
2013.

2-4 mdr.

