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Oversigt over udvalgte fonde og puljer i Danmark  

 

Fonde 
 

Innovationsfonden  
Hjælp til start-up virksomheder, innovative udviklingsprojekter mm.  

Læs mere: https://innovationsfonden.dk/da 

Friluftsrådet  
Tilskud til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som 

omdrejningspunkt. Læs mere: https://www.friluftsraadet.dk/ 

Lokale- og anlægsfonden  
Giver støtte til de fysiske rammer omkring idræts- og kulturaktiviteter og nyskabende 

initiativer indenfor idræt, kultur og friluftsliv. Læs mere: https://www.loa-fonden.dk/ 

Tuborgfondet  
Tuborgfondet har tre indsatsområder. At styrke unges samfundsengagement, forbedre 

unges jobmuligheder og udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber.  

Læs mere: https://www.tuborgfondet.dk/ 

Spor i landskabet  
Giver støtte til nye spor og stier i naturen. Spor i landskabet kan støtte med op til 50% af 

materialer til etableringen. Både lodsejere, stigrupper, lokale personer og borgere kan 

søge puljen. Læs mere: https://spor.dk/ 

Nordea Fonden  
Nordea Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv med fokus på sundhed, motion, 

natur og kultur. Nordea Fonden støtter uddannelse, forskning og innovation og udvikling 

i små lokalsamfund. Læs mere: https://nordeafonden.dk/ 

Spar Nord Fonden  
Spar Nord Fonden støtter aktiviteter, der medvirker til udvikling og sammenhold i 

lokalsamfund, samt kulturelle og sociale formål.  

Læs mere: https://www.sparnordfonden.dk/ 

A. P. Møller Fonden  
A.P. Møller Fonden støtter almennyttige formål og har traditionelt støttet et meget bredt 

udsnit af dansk kulturliv.  

Læs mere: https://www.apmollerfonde.dk/ 

Villum Fonden og Velux Fonden  
Fonden støtter forskning, sociale indsatser, miljø, børn, unge og science, kultur og 

samfund og aktive ældre. Læs mere: https://veluxfoundations.dk/da 

Bikuben fonden  
Fokus på unge med komplekse sociale problemer og styrkelse af unges livsmestring. På 

kunstområdet er der fokus på scenekunst og billedkunst.  

Læs mere: https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder 

Egmont Fonden 
Fonden støtter projekter med fokus på børneinddragelse, civilsamfundet, viden, 

ordblindhed og den gode skolestart. Læs mere: https://www.egmontfonden.dk/ 
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Ole Kirks Fond  
Støtte til sociale projekter med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold, kulturelle 

eller kirkelige projekter, der er udviklet til og for børn samt midler til humanitære 

indsatser. Læs mere: https://www.olekirksfond.dk/ 

Realdania  
Realdania indsatsområder er: fremme stedbundne potentialer over hele landet, fremme 

bæredygtige byer, fremme nye rammer for fællesskaber, fremme bedre boligmiljøer 

fremme en levende bygningskultur og fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. 

Læs mere: https://realdania.dk/ 

Augustinus Fonden 
Fonden støtter kunst & kultur, viden & uddannelse og sociale Indsatser. 

Læs mere: https://augustinusfonden.dk/ 

Novo Nordisk Fonden 
Novo Nordisk Fonden støtter forskning, innovation, uddannelse og formidling, sociale og 

humanitære indsatser. Læs mere: https://novonordiskfonden.dk/da/ 

Nordisk kulturfond  
Nordisk kulturfond støtter projekter med nordisk relevans, udvikling af kunst- og kulturlivet 

i Norden og projekter med gode samarbejder.  

Læs mere: https://www.nordiskkulturfond.org/om-os/#Principperforbevillinger 

Louis-hansenfonden  
Fonden støtter kultur og kunst, forskning og uddannelse, sociale og velgørende 

initiativer. Læs mere: https://louis-hansenfonden.dk/ 

Lauritzen Fonden  
Fonden støtter sårbare børn og unge, søfart, kultur, socialt arbejde og uddannelse. 

Læs mere: https://lauritzenfonden.com/ 

Hempel Fonden  
Støtte til uddannelse, forskning og natur. Læs mere: https://www.hempelfonden.dk/da/ 

Industriens Fond  
Støtte til innovation, internationalisering, videns anvendelse og ny teknologi. 

Læs mere: https://www.industriensfond.dk/hvad-st%C3%B8tter-industriens-fond 

Det Obelske Familiefond  
Fonden støtter projekter med fokus på mental sundhed og kunst og kultur.  

Læs mere: https://obel.com/ 

Aage V. Jensens Fonde  
Støtte til naturprojekter og forskning. Læs mere: http://www.avjf.dk/ 

Ny Carlsbergfondet 
Støtte til kunst og kultur. Læs mere: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Om-

fondet/Carlsbergfondet/Carlsbergfamilien/Ny-Carlsbergfondet 

Købmand Herman Sallings Fond  
Støtter projekter med et velgørende formål, samt kunst og kultur, kirke, uddannelse og 

sport. Læs mere: https://sallingfondene.dk/ 

Kongehusets fonde og legater  
Støtter projekter med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige, 

uddannelse, almennyttige og almenvelgørende formål.  

Læs mere: http://kongehuset.dk/content/fonde-legater 
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Børnesagens Fællesråd  
Støtte til aktiviteter, oplevelser og forebyggende tiltag for udsatte børn og unge. 

Læs mere: https://boernesagen.dk/stotte-til-foreninger/ 

Dansk Ungdoms Fællesråd   
Støtter lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark.  

Læs mere: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/  

Giro 413 

Støtte til aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge i 

Danmark. Læs mere:  https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/soeg-stoette-fra-giro-413 

Ludvigsens legat  
Støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge.  

Læs mere: http://www.ludvigsenslegat.dk/ 

15. juni fonden  
Støtte til initiativer med fokus på natur, kunst og kultur, humanitære og sociale formål.  

Læs mere: http://www.15junifonden.dk/ 

Simon Spies fond  
Støtte til Institutioner og foreninger med almennyttigt- og alment velgørende formål. 

Læs mere: http://spiesfonden.dk/index.html 

Puljer  
 

Statslige tilskudspuljer  
Oversigt over alle statslige tilskudspuljer inden for de danske ministerier og styrelser.  

Læs mere: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/ 

Landdistriktspuljen  

Uddeling af midler til udvikling af landdistrikter. Læs mere: 

https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen 

DGI-puljer til foreninger  
Støtter projekter med fokus på foreningsliv for alle, lånemuligheder for udvikling af 

idrætsfaciliteter, samt støtte til fællesskaber og rum for udvikling.  

Læs mere: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlem-af-dgi/medlem-af-

dgi/medlemsfordele/stoette-fra-puljer-og-fonde 

DBU og DIF foreningspulje  
Støtte til foreningsudvikling, midler til at få flere familier ud og røre sig, samt motivere flere 

piger til at være aktive i foreningsidrætten.  

Læs mere: https://www.dif.dk/da/forening/stoette 

 

 

Oversigten viser de største fonde og puljer i Danmark, find flere fonde på: 

 

www.legatbogen.dk (gratis med begrænset adgang) 

www.fonde.dk (gratis 1 uge)  

 

Har du brug for vejledning skriv til kultur-fritid@gribskov.dk  
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