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Følgende skriv har til formål at hjælpe dig og din forening til at skrive og planlægge en god fondsansøgning som 

hjælp til at få jeres drømme og projekter i mål. Materialet tager udgangspunkt i best practice og erfaringer med 

fondsansøgninger, men skal ikke ses som en garanti for fondsstøtte. Fondene er forskellige, det er foreninger og 

de mennesker bag ansøgningerne også, og alt dette er med til at gøre ansøgningen kompleks. Men forhåbentlig 

kan dette dokument være med til at lette opgaven og samtidig skabe bedre grundlag for en stærk ansøgning.  

 

Dokumentet indeholder både en fremgangsmåde i forhold til selve fondsansøningen samt en oversigt over fonde 

der støtter tiltag i lokale idrætsforeninger. Listen over fonde er ufuldstændig, så der kan være god fidus i, selv at 

gå på jagt efter lokale fonde der kan støtte jeres projekt. Der er hentet inspiration til materialet fra Nordisk 

Kulturfonds ”ABC – Til dig som søger projektstøtte”. 

 

God fornøjelse med arbejdet. 

 

Venlig hilsen 

Jens Myrup Thomsen 

Breddeidrætskonsulent 

Svendborg Kommune 

 

  

INTRODUKTION 
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Opstart og de første skridt 

Der er flere ting man med fordel kan undersøge samt forholde sig til forud for den egentlige ansøgning udfærdiges. 

Eksempelvis er det velkendt, at en ansøgning til en fond tager tid, og man derfor ikke skal starte processen op 

kort tid før man har ønske om en donation. Der skal være tid til arbejdet med selve ansøgningen, gennemlæsning, 

uddybning af projektet fra fondens side og at mange fonde har ansøgningsfrister på bestemte tidspunkter i løbet 

af året (nogle én gang). Står man derfor med en idé om et forårsprojekt, men relevante fonde har ansøgningsfrist 

om efteråret giver det naturligvis god mening at udskyde projektet. På denne måde bliver der samtidig bedre tid 

til at få flere ting på plads forud for den endelige ansøgning. 

 

Inden en ansøgning sendes afsted til en eller flere fonde, så tjek op på om fondene modtager eksterne 

ansøgninger eller om de har en intern ansøgningsformular der skal anvendes. En réel ansøning i et dokument er 

dog aldrig en dårlig ide at lave, da i med fordel kan kopiere fra den og eksempelvis sætte ind i en onlineformular. 

 

Se ud over fondene 

Mange lokale virksomheder eller privatpersoner kan også have interesse i et projekt i den lokale idrætsforening. 

Skal der f.eks. renoveres omklædningsfaciliteter kan den lokale VVS- eller murer måske være behjælpelig med 

arbejdskraft, som i sagens natur er ligeså værdigfuldt som selve den økonomiske støtte en donation eller 

sponsorat kan give. Så tænk bredt i forhold til det der søges penge til – kunne der være andre måde at komme i 

mål med et projekt end egentlige midler? Det er også et positivt signal at sende til fonde, at der er lokal opbakning, 

og at man som forening har støtte fra det lokale erhvervsliv. Nogle fonde har det ligefrem som et krav. Så sørg 

for at netværke i lokalområdet som noget af det første. 

 

Skab overblik 

Ud over listen i dette dokument, se Fondsliste, er det en god ide at lave et grundigt arbejde i forhold til at søge 

fonde. Hvilke fonde kunne være interessante for jer som forening at søge? Herunder er der et par gode fif når 

den rigtige fond skal identificeres: 

 

 Har fonden tidligere givet tilskud bør det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at sende endnu en 

ansøgning. Fonde er ikke interesseret i at have ”kunder”. 

 Har fonden tidliger bivilliget økonomi til anlægsprojekter, initiativer eller aktiviteter i en idrætsforening kan 

det være interessant at sende en ansøgning afsted. Vær dog opmærksom på, at har fonden tidligere givet 

penge til ex. en sauna i en forening, så er de højst sansynligt ikke interesseret i at gøre det én gang til. 

 Tjek op på hvad fonden står for – passer dette ind i foreningens egne værdier og normer? 

 Geografi – nogle fonde er særligt tilknyttet til et specielt område. Eksempelvis sponserer Salling-fonden 

meget i Aarhus området da Hermann Salling er fra byen. Mærsk har også lagt navn til meget i Svendborg 

grundet historikken osv. 

 Vær realistisk om størrelsen og ekspertisen i projektet. Kan I som forening gennemføre det i har kastet 

jer ud i? Det vil fondene være interesset i at vide. Desuden er det ikke realistisk at søge ex. Mærskfonden 

om tilskud til idrætsudstyr til en værdi på 5.000kr. Tjek fondenes typiske beløbsstørrelser, og vær 

realistiske om det beløb i søger for. 

ARBEJDET FØR ANSØGNINGEN 
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 Nogle fonde vil gerne have indflydelse hvis de skal give penge – undersøg om denne indflydelse er 

forenelig med det projekt i selv ønsker som forening. 

 

Økonomisk overblik inden ansøgningen 

Fondene har typisk forskellige måder at udbetale og give tilskud på. De fleste fonde betaler aldrig for et helt 

projekt, så der skal som udgangspunkt altid medregnes en del medfinansiering eller finansiering fra flere kilder 

end én enkelt fond. Her kan kommune eller lokale aktører være andre interessenter. 

 

Det er vigtigt at være præcis om størrelsen på det beløb der søges om. Lav derfor et budget så det er klart hvad 

der søges om. Undgå derfor at skrive, at der søges om ”det størst mulige beløb”,” mindst 10.000 kr.” eller ”mellem 

30.000 og 50.000 kr.”. Det kan være med til, at bringe bidragsyderen i tvivl om der er styr på økonomien og 

omfanget af projektet. 

 

Desuden er det også vigtigt at være opmærksom på, om fonden udbetaler beløbet før projektstart, løbende under, 

eller først ved projektets afslutning. Det er vigtigt, at der er økonomi til at betale forskellige parter i projektet på 

det tidspunkt hvor de skal bruge deres penge. Sørg derfor at have styr på likviditeten inden et projekt igangsættes. 

 

Hvis der er flere fonde ind over projektet er det vigtigt at sørge for at oplyse i ansøgningen hvilke parter der er 

med i projektet. Nogle fonde vil gerne bidrage i fællesskab, andre vil gerne stå som ene bidragsyder.  

 

Afslutningsvis er det også en fordel at fastsætte hvad der skal økonomisk støtte til i et projekt. Det er sjældent en 

god ide at søge om ”et færdigt projekt” men i stedet dele af det. Ex. lysanlæg til en multibane eller nye møbler til 

hallens cafeterie.  
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Form og indhold 

Der er ikke nogen fast regel for, hvordan en ansøgning/projektbeskrivelse skal se ud. Som tidligere nævnt 

benytter nogle fonde sig af deres egen ansøgningsformular, mens andre gerne vil have en decideret 

projektbeskrivelse fra A til Z. Uanset om fonden har sin egen formular, eller der skal indsendes mere materiale, 

er det altid hensigtsmæssigt at udforme en fyldestgørende projektbeskrivelse. Det giver anledning til refleksion 

over det projekt der skal søges til; ”har vi nu husket det hele?”, ”er beløbet vi søger om den rigtige størrelse?”. 

Derudover indeholder de faste formularer tit nogle emner der skal beskrives. Det kunne for eksempel være 

økonomi eller tidsplan, og så er det rart blot at kunne copy-paste fra en projektbeskrivelse der allerede er lavet. 

Kort sagt, så skal en projektansøgning give svar på spørgsmålene for hvem, hvorfor, hvordan og hvor. 

 

Kort præsentation af ansøgeren 

Fondene vil gerne vide hvem der søger, og om de kan se sig selv give støtte til en forening som ansøgningen 

kommer fra. Beskriv derfor hvad kerneopgaven er (fodbold, gymnastik, sejlads osv.), hvornår foreningen blev 

dannet, foreningens budget, hvor mange medlemmer foreningen har, hvem sidder i bestylsen og andre fuldførte 

projekter (gerne med dokumentation så forndene kan se der er handling bag ansøgeren). Efter en kort 

præsentation er det selve det konkrete projekt der søges midler til, det skal handle om. 

Projektbeskrivelsen ti bud 

Følgende liste skal ses som inspiration til hvordan en projektbeskrivelse kan se ud. Der kan søges mange andre 

skabeloner og forslag frem på nettet som måske passer bedre til det konkrete projekt der søges om. Men som 

tommelfingerregel er det vigtigt at huske på, at jo grundigere en projektbeskrivelse der laves, des bedre 

grundlag har fondene eller samarbejdspartere for at træffe beslutning om donation. 

 

1. Baggrund for projektet  

2. Mål og hensigt 

3. Målgrupper 

4. Gavn 

5. Markedsføring 

6. Samarbejdspartnere 

7. Organisering af projektet 

8. Tidsplan 

9. Budget 

10. Rapportering og evaluering 

 

Baggrund 

Beskriv kort hvordan idéen om det konkrete projekt opstod, og hvilke erfaringer i har med projekter af lignende 

karaktér. 

 

Mål og hensigt 

Hvorfor har I som forening et ønske om at gennemfører det ansøgte projekt – hvad skal det kunne bibringe 

lokalområdet? Hvad ønsker I at opnå når målet med projektet er nået? De mål I sætter jer kan være kvantitative 

SELVE ANSØGNINGEN 
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eller kvalitative og må gerne kunne måles så i kan oplyse bidragsyderne om den effekt deres eventuelle 

donation har haft. 

 

Målgrupper 

Hvem er projektet til for, og hvordan får i fat i dem? 

 

Gavn 

Beskriv hvorfor projektet er vigtigt for jer som forening og den bidragyder i ansøger hos. 

 

Markedsføring 

Hvilke tanker har I gjort jer omkring markedsføring af projektet? Hvordan bliver det synliggjort at projektet har 

fået fondsstøtte? 

 

Samarbejdspartnere 

Hvem er ellers med i projektet eller kan komme det på sigt? Kommune, erhversfolk i lokalområdet, andre 

foreninger eller fonde. Det er vigtigt at oplyse hvem der er med i projektet med navn og funktion. 

 

Organisering af projektet 

Hvem er primus motor i foreningen og hvem gør hvad i hvilke processor. Hvordan projektet tænkes gennemført 

skal også beskrives her. 

 

Tidsplan 

Siger lidt sig selv, men hvornår tænkes projektet igangsat og udført. Vær opmærksom på, at det kan være 

svært at få bidrag til allerede påbegyndte projekter ved fonde, sørg derfor for, at der ikke er projektstart før alle 

parter er med i projektet. 

 

Budget 

Hvad er økonomien i projektet, hvor meget har i selv, hvor meget kommer der fra andre end den ansøgte fond 

osv. Det kan være en fordel at klassificerer de midler der er i projektet i Sikre, sandsynlige og ansøgte. 

 

Rapportering og evaluering 

Det er vigtigt at gøre sig overvejelser omkring, hvordan de penge der bliver modtaget bliver dokumenteret brugt 

til bidragsyderen. Undersøg på deres hjemmeside om de har særlige krav til hvordan, hvornår og hvem der skal 

rapporteres til. Beskriv også gerne hvis der er andre der kan have gavn af projektet – for eksempel andre 

interessenter eller foreninger i lokalområdet.  
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Følgende liste kan fungere som et godt redskab til at få stillet de rigtige spørgsmål og gjort de rigtige 

overvejelser i ansøgningprocessen. Sørg for at løbe listen igennem inden en ansøgning sendes/udfyldes: 

 

Trin 1 

1. Er projektets hensigt i overensstemmelse med fondens formål? 

Trin 2 

2. Er der nogen absolutte krav vedrørende målgruppe, deltagere osv.? 

a. Hvis ja, hvilke? 

b. Opfylder projektet kravene 

Trin 3 

3. Har foreningen tidligere modtaget støtte fra fonden? 

a. Hvis ja, er der fremalgt slutregnskab for tidligere bevilget støtte? Hvis ikke, find en anden fond 

eller få afleveret slutregnskab før der søges igen 

Trin 4 

4. Har fonden særlige ansøgningsfrister? 

a. Hvis ja, hvornår falder disse? 

5. Hvornår tager støtteyderen beslutning om bevilling af støtte? 

6. Forlanges der samarbejdspartnere? 

a. Hvis ja, hvor mange, og hvordan etableres foreningen kontakterne? 

b. Påvirker dette projektets tidsplan? 

7. Er projektets tidsplan stadig realistisk? 

Trin 5 

8. Er der undtagelser – nogle formål, som fonden ikke giver støtte til? 

a. Hvis ja, hvad er det for undtagelser? 

b. Har de nogen betydning for finansieringen af projektet? 

c. Hvis ja, på hvilken måde? 

9. Har fonden et maksimumsbeløv for bevilget støtte 

a. Hvis ja, hvor stort er det? 

b. Hvor store beløb uddeler fonden gennemsnitligt? 

10. Forlanges der egen indsats? 

a. Hvis ja, hvor stor skal den indsats være og hvordan skal foreningen finasiere indsaten? 

11. Hvordan udbetales støtten – i rater eller når projektet er afsluttet? 

12. Påvirker dette foreningens økonomi? 

a. Hvis ja, på hvilken måde? 

b. Er projektbudgettet stadig realistisk? 

CHECKLISTE 
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Er der dele af checklisten der giver anledning til ændringer, så er det en god ide reviderer i budgetter eller 

ambitionsniveau. Hvis alt ser fornuftig ud er der ikke andet at gøre end at sende ansøgningen afsted til den/de 

valgte fond(e). 
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Som tidliger beskrevet er følgende liste ikke fuldstændig over fonde/bidragsyder der kan have interesse i støtte 

projekter i lokale idrætsforeninger i Svendborg Kommune. Listen er tænkt som inspiration og ”et godt sted at 

starte”. Gå derfor gerne på opdagelse i andre databaser, søg på Google eller orienter i lokale netværk hvem der 

har haft succeser med fonde til lignende projekter. 

 

 Friluftsrådet støtter projekter der foregår udendørs, du kan læse mere om deres kriterier og sende 

ansøgning her 

 Lokale og Anlægsfonden giver op til en 1/3-del af projekter fra 150.000-1.200.000kr. De har listet nogle 

kriterier du kan læse mere om her. Der er desuden link til ansøgning på hjemmesiden. 

 DIF/DGI’s foreningspulje kan også søges, det skal gøres gennem foreningens medlemskab i enten DGI 

eller DIF. Typisk vil det være kassereren der har loginoplysninger til www.medlemstal.dk hvorfra puljen 

søges.  

 Den Obelske Fond holder til i Nordjylland, men er ikke udelukket fra at give støtte til almennyttige 

formål. Du kan finde mere info om ansøgning her. 

 Fonden for Fynske Bank støtter mange forskellige formål primært af idræts- eller kulturmæssig karakter. 

Det er normalt en betingelse at ansøgeren er kunde i banken. 

 Energi Fyn har også en fond der understøtter kulturelle formål. 

 Jem og Fix har også en pulje man kan søge. Der kan max gives 25.000kr, kan søges her 

 Albani Fonden støtter primært fynske formål af almennyttig karakter, heriblandt idrætsforeninger med 

diverse projekter. Den kan søges her. 

 Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond ønsker at fremme idrætsmiljøet på fyn, og kan derfor også 

være en oplagt fond at søge. Det kan gøres her.  

 

ForeningsTilskud.dk 

Foreninger og andre aktører i Svendborg Kommune har endvidere adgang til en stor oversigt over fonde (samt 

endnu flere tip og tricks til ansøgningen) via ForeningsTilskud.dk. En gratis profil kan oprettes via dette link 

(husk at sige ja til Abonnomentsvilkår).  

FONDSLISTE 

https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter
https://www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi/
http://www.medlemstal.dk/
http://obel.com/soeg-stoette
https://fondenforfynskebank.dk/Kontakt.5.aspx
https://www.energifyn.dk/Om-energi-fyn/fonde/energi-fyns-almene-fond.aspx
https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/
https://albanifonden.dk/
https://seaf.dk/
http://www.foreningstilskud.dk/page.asp?id=9
http://www.foreningstilskud.dk/page.asp?id=45&pid=fd34ef48a1fe334c67801efca238f5c2010d

