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Gennemgang af Puljeguiden

Tips til mulige puljer og fonde



Adgang til PuljeGuiden - foreninger
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Gå ind på www.puljeguiden.dk

Opret en profil

Send en mail til kundeservice@schultz.dk og oplys mailadressen i den 
oprettede profil, foreningens og dit navn samt det er under 
ordningen med Frederikshavn Kommune

Du får besked fra Schultz, når du har adgang til alt indhold 

Du får en guide med opgaver/svar, der vil føre dig godt rundt i 
PuljeGuiden



Baggrund for Puljeguiden

De økonomiske udfordringer i kommunerne

Stigende udgifter til overførselsindkomster lægger pres på nye anlægs- og udviklingsprojekter

Krav om effektivisering af den offentlige forvaltning

Der satses (primært) på de sikre og afprøvede projekter

Pengene hænger ikke på træerne ……..

…Men de kan findes i puljer og fonde

Opmærksomheden er øget omkring denne mulighed



Manglende overblik over puljer og fonde

59.000 hits på Google ved søgning på ”puljer og fonde”   

En ressourcekrævende opgave, da eksisterende 
databaser ikke altid er ajourførte og vedligeholdt

Puljeguiden giver overblikket:

Kun puljer der kan søges og stadig er aktive er med

Fonde er udvalgt og målrettet mod, at kommuner og foreninger kan søge

Kun fonde med puljemidler større end 50.000 kr. og bevillinger over 5.000 kr. er 
medtaget

Egne kommunale puljer og støtteordninger er med som henvisning til kommunens 
hjemmeside

Kun Internationale puljer der er søgbare af danskere er medtaget



Erfaringer omkring fundraising i kommuner og foreninger
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Det handler om at få en god idé og få den beskrevet

Gerne flere med i samme idé/projekt

Tænk kreativt når ideen beskrives – hvad adskiller/er unikt i netop dit 
projekt

Find ud af hvilke puljer og fonde, der kunne være relevante

Læs mere på deres hjemmeside

Tænk med udgangspunkt i puljen/fondens formål

Tag kontakt inden I sender en ansøgning

Sørg for ansøgningen eller følgebrevet ser spændende ud, når det 
modtages hos puljen/fonden

Ikke noget med drift - men udvikling/nytænkning/vedligeholdelse

Husk når en forening i kommunen har fået penge fra en pulje/fond, er 
der lukket for andre med samme idé/projekt i kommunen



Relevante puljer for foreninger
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FOLKEOPLYSNINGSPULJEN

• Mindre projekter mellem kr. 15.000 og 200.000. Foreningers samarbejde med 

folkeskolen/åben skole. Fokus på at inddrage nye brugergrupper

GADEIDRÆT

• Gadeidrætsprojekter så sociale, sundhedsmæssige og kreative potentialer kan komme 

flest mulige til gavn

FRILUFTRÅDETS TIPS- OG LOTTOMIDLER

• Støtter projekter der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv

SPOR I LANDSKABET

• Etablering af nye spor – pæle, retningspile, folderkasse, infostandere, opsætning af 

foldere samt tryk



Relevante puljer vedr. SUNDHED M.M.
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• TRYGFONDEN

• DET OBELSKE FAMILIEFOND

• NORDEAFONDEN (SUNDHED OG ERNÆRING – NATUR OG MILJØ –
KULTUR – IDRÆT OG MOTION – UDDANNELSE, FORSKNING OG 
INNOVATION

• ERINDRINGSMØNTER (MARGRETHES OG HENRIK’S FOND)



Relevante puljer vedr. UDSATTE BØRN OG UNGE
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• LUDVIGSENS LEGAT

• DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

• EGMONT FONDEN

• GIRO 413

• BUSTRUP FONDEN

• IDEER FOR LIVET FONDEN

• JUBILÆUMSFONDEN AF 12.08.1973

• KFUM/KFUK’s UDVIKLINGSPULJE

• EGV FONDEN



Penge til udstyr og redskaber
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• CARSLERGS SPORTSFOND

• ARKIVAR JULIUS PETERSENS HJÆLPEFOND

• TUBORG FONDET

• DBU’S UDVIKLINGSPULJE

• KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND

• BG-FONDEN

• ELRO FONDEN



Penge til mursten og anlæg
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• LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

• REALDANIA KAMPAGNEN UNDERVÆRKER

• NYKREDIT

• KNUD HØJGAARDS FOND

• AUGUSTINUS FONDEN

• A.P. MØLLER FONDEN

• FRILUFTSRÅDET

• LAG MIDLER

• LÅN FRA DIG OG DIF

• I FIXER, VI STØTTER (HTTP://VISTOETTER.JEMOGFIX.DK)

• TILGÆNGELIGHEDSPULJEN


