Link til fonde og puljer
Link til Fonde
Fogs Fond
https://www.fogfond.dk/

Formål
Fonden er en
erhvervsdrivende fond
og har som formål
gennem uddeling af
legater
• at yde støtte til
almennyttige og
almenvelgørende
formål
• at yde støtte til
forbedring af miljøet
og
samfundsudviklingen

Støtteområder
• Børneinstitutioner
• Hjælpeorganisationer
• Kultur, teater
• Spejdere
• Sportsklubber og -haller
• Sundhed og omsorg
• Uddannelse

Poul Due Jensens Fond
https://www.pdjf.dk/

Poul Due Jensens Fonds
primære formål er
gennem sit aktive og
ansvarlige ejerskab at
sikre og understøtte en
sund økonomisk vækst
og udvikling af
Grundfos-koncernen.

Fonden uddeler årligt midler
til:
• vandprojekter i
udviklingslande,
• arbejdsmarkedsinklusion
i Region Midtjylland
• udvalgte
naturvidenskabelige og
tekniske
grundforskningsmiljøer.

Nodeafonden
https://nordeafonden.dk/

Nordea-fonden har et
almennyttigt og
velgørende formål.

Jubilæumsfonden af 12.08.1973
http://www.jubfond.dk/oms.html

Fonden har iflg.
formålsparagraffen
mulighed for bredt at
tilgodese formål med en
kirkelig og
almennyttig/idealistisk
forankring. Gennem
årene har der udviklet
sig en række
uddelingstraditioner,
der baserer sig på det

Støtter projekter, som
fremmer gode liv inden for
• sundhed,
• motion,
• natur
• kultur.
• Kirker og kirkelige
organisationer og
initiativer
• Sociale organisationer
og initiativer
• Almennyttige og
velgørende formål

kristne livs- og
menneskesyn. Støtte
kan baseres på såvel
lokale, regionale,
nationale og
internationale
aktiviteter
A.P. Møller Fonden
https://www.apmollerfonde.dk/

Fonden støtter
livskraftige initiativer,
der er præget af gode
ideer, arbejdsomhed,
samarbejde mellem
relevante aktører og høj
kvalitet.

Støtte retter sig bredt mod
mange områder

Bikubenfonden
https://www.bikubenfonden.dk/vinyskaber-muligheder

Bikubenfonden har
fokus på at udvikle og
afprøve nyskabende
idéer, strukturer og
arbejdsformer med det
formål at skabe mest
mulig social værdi og
kunstnerisk betydning

•

Realdania
https://realdania.dk/

Støtter projekter, der
skal øge livskvaliteten
ved at bevare og udvikle
det liv, der leves i og
mellem husene i hele
Danmark.

•

•

•
•
•
•
•

EU - Erasmus +
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-tiludveksling-og-internationaleprojekter/erasmusplus

Støtter projekter
mellem institutioner og
organisationer i
Danmark og de
europæiske lande

•
•
•

Aktuel scene- og
billedkunst
Unge på kanten

Fremme sundt, effektivt
og bæredygtigt byggeri
Fremme en levende
bygningskultur
Fremme bedre
boligmiljøer
Fremme nye rammer for
fællesskaber
Fremme bæredygtige
byer
Fremme stedbundne
potentialer over hele
landet
Dagtilbud, grundskole og
ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og
efteruddannelse
Videregående
uddannelse

•
•

Industriens Fond
https://www.industriensfond.dk/

Tryg Fonden
https://www.trygfonden.dk/

Udvikler og støtter
innovative projekter, der
biddrager til at skabe
replikerbar viden der
kan gavne dansk
konkurrenceevne

•

Biddrager til at
danskerne kan tage
ansvar for egen og
andres tryghed

•
•

•
•
•

Ungdomsorganisationer
og institutioner
Almen
voksenuddannelse og
folkeoplysning
Globalisering og
åbenhed
Viden
Kompetencer
Iværksætteri og
innovation
Rede liv
Forbedre livskvalitet

