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Organisering af fundraising i VK
Danske fonde

Fundraisere i forvaltninger og stabe
• Søger støtte fra puljer og fonde

• har fingeren på pulsen på de enkelte fagområder og relevante fonde

Fundraisernetværk
• tværgående netværk til sparring og videndeling på fundraising generelt og konkrete projekter

• sætter fundraising på dagsordenen

• forum for intern uddannelse i fundraising

Fundraiserkoordinator
• sætte fundraising på ”dagsordenen” og bidrage med nye tiltag, der styrker funding

• opdateret på trends og tendenser 

• bistå netværket og facilitere uddannelse/ny viden for fundraisere

• koordinere ansøgninger til store fonde

• yde råd og vejledning om fundraising på konkrete projekter



Tendenser og trends – store fonde
Danske fonde

Stort potentiale for fondsstøtte
- der uddeles midler som aldrig før!

Fondene er blevet mere strategiske; men også mere åbne omkring deres 
prioriteringer. De støtter først og fremmest udviklingsprojekter med 
samfundsmæssigt udbytte – og de, som giver størst mulig synlighed og effekt.

Fondene lægger vægt på:

 Større udviklingsprojekter med innovative idéer og bæredygtighed

 En tidlig involvering, så de kan få medindflydelse (samarbejdspartner)
- gerne mundtlig kontakt 

 At projektet har eksterne samarbejdspartnere

 At projektet signalerer professionalisme (organisering, strukturering, 
ansvarsfordeling, måling, implementering og bæredygtighed)



Tendenser og trends – store fonde
Danske fonde

HUSK!

 Sæt dig ind i, hvad fonden tænker og prioriterer

 Projektet skal matche eller vinkles til fondens vision
(projektet skal understøtte den udvikling fonden ønsker at præge)

 Kontakt til fundraiserkoordinator 

 Indberet til økonomikonsulenten med henblik på registrering

Kan samfundet undvære dit projekt 

– så kan støtteyder også



Eksempler på hvem, hvordan og ”gevinsten”

• De 5 Hald´er
A.P. Møller Fonden

• Sport- og Vandforum (Vestbyen)
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden

• Tilgængelighed i den historiske bykerne
Realdania, Bevica, Vanførefonden og Arbejdsmarkeds Feriefond

• Banebyen 
GAME: Lokale- og Anlægsfonden, Nordeafonden, Realdania, Trygfonden
Banebroen: Realdania

• Domkirkeområdet
A.P. Møller Fonden 
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