
120 MIO. TIL

VANDAKTIVITET
Find inspiration og fiansiering til dit klubprojekt  i

forskellige fonde og puljer
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Nordea- fondens
Kyst-puljen
Nordea-fonden uddeler op til 50 mio. kr. til projekter,
som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs
landets kyster.

For at komme i betragtning, skal
projektet:

Have en stærk relation til Danmarks
kyster
Indeholde, understøtte eller igangsætte
aktiviteter, der foregår i umiddelbar
nærhed af eller i havet – dvs. ved
strande, havne, fjorde, bælter, i havet
og lignende
Indeholde aktiviteter, der relaterer sig
til et eller flere af følgende områder:
Sundhed, motion, natur og kultur
Styrke fællesskaber i lokalsamfund
Involvere frivillige og engagere borgere i
lokalområdet
Indeholde aktiviteter, der kommer
mange til gode og er tilgængelige for
mange
Overholde gældende love og regler
samt have de relevante tilladelser og
tilkendegivelser på plads
Igangsættes inden for et år fra
uddelingstidspunktet.

Nordea Fonden lægger desuden vægt på:
- At projektet baserer sig på eller
etablerer nye partnerskaber lokalt
- At projektets aktiviteter bidrager til liv
på kysterne hele året rundt
- At projektet i videst mulige omfang
tager hensyn til forskellige
interessegruppers behov i det samme
kystområde
Alle områder af Danmark kan søge, men
projekter uden for de større byer,
herunder på landets småøer, vil blive
prioriteret.

To ansøgningsrunder
Nordea-fondens kyst-pulje på 50 mio. kr.
uddeles i to ansøgningsrunder i 2018.
- 1. ansøgningsrunde: 27. februar til 1.
maj 2018. Ansøgere får svar ultimo
september.
- 2. ansøgningsrunde: 2. maj til 1. juli
2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

Læs mere på
nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-
projekt/soeg-stoette-fra-kyst-puljen
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DIF/DGI foreningspulje
DIF og DGI administrerer en foreningspulje, der skal
uddele ca. 45 millioner kroner årligt til organisationernes
medlemmer.

Midlerne går til idrætsmateriel, en særlig
indsats for at få flere medlemmer,
afprøvning af nye idrætsinitiativer, flere
kompetencer i klubben og andre projekter,
som skaber udvikling i klubben.
Ansøgningsprocessen vil foregå via
Centralt ForeningsRegister
(www.medlemstal.dk), som foreningerne

bruger til at registrere medlemstal.
Alle foreninger vil modtage yderlige
information om DIF og DGI’s
foreningspulje direkte fra CFR, når det
åbnes op for ansøgninger midt april 2018.
Læs mere på
www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/
2018/januar/foreningspulje
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Velux Fonden og
Friluftsrådet
Disse to fonde har i mange år støttet projekter,
som forbedrer danskernes smuligheder
for aktive  naturoplevelser

Velux Fonden
Fonden opmuntrer ældre mennesker til at
gøre en aktiv indsats, når deres
erhvervsmæssige virke ophører.
Hvem kan søge?

Aktive ældre over 60 år, der ikke
længere er erhvervsaktive

Enkeltpersoner eller grupper af ældre,
der udfører samfundsnyttige aktiviteter.
Hvad kan der søges om?

Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til
at gøre en samfundsnyttig indsats, eks.
som frivillig instruktør,
bestyrelsesmedlem el.lign., der
muliggør andres aktivitet
Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’,
dvs. hvor ressourcestærke ældre
indbyder andre ældre til forskellige
fælles aktiviteter

Velux Fonden delte 19 mio. ud til
forskellige projekter i 2017 og modtager
ansøgninger løbende.

Læs mere på
veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/
aktive-aeldre

Friluftsrådet
Organisationens pulje giver tilskud til
initiativer, som udvikler de frivillige
fællesskaber og giver nye muligheder for
at opleve naturen. De støtter både de små
lokale ildsjæleprojekter, som gør en stor
forskel for lokalsamfundet, og de større
projekter, som kan bane vejen for at
udvikle friluftslivet.

Der gives tilskud til projekter, som falder
under følgende kategorier:
- Fællesskaber i den lokale natur
- Initativpulje til friluftslivets ildsjæle
- Bevæg dig i naturen

Friluftsrådet pulje er på 13 mio. i 2018.
Frist: 1. juni.
Sagsbehandlingen varer normalt 3-4
måneder fra ansøgningsfristen.

Læs mere på
friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-
friluftsliv.aspx


