
Vi støtter unge og organisationer i 
hele Danmark, der styrker unges mod, 
handlekraft og indflydelse inden for 
fondets fire indsatsområder.

Om Tuborgfondet 
Tuborgfondet uddeler ca. 
40-60 mio. kr. hvert år 
til aktiviteter, der gavner 
samfundet og særligt dansk 
erhvervsliv. 

Tuborgfondet er en del af det 
erhvervsdrivende Carlsberg-
fondet, der er hovedaktionær i 
verdens tredjestørste bryggeri 
Carlsberg.

Indsatsområder 

Tuborgfondet
Vi skænker muligheder 
for, at unge i fællesskab 
kan skabe en håbefuld 
og bæredygtig fremtid.

Arbejdsmarked  
– fra ungdomsliv til arbejdsliv
Vi vil give flere unge en god start på 
arbejdsmarkedet.

Entreprenørskab  
– rum for grønne idéer
Vi vil styrke unges muligheder for 
sammen at accelerere den grønne 
omstilling.

Demokrati  
– næste generations  
stemme og deltagelse
Vi vil give flere unge lyst til at 
deltage og mulighed for at få 
indflydelse i samfundet.

Kreative Erhverv 
– vækstlag i rytmisk musik 
Vi vil give unge bedre rammer  
og vilkår i musikerhvervet.



Ungeinddragelse 
— projektet skal have reel ungeinddragelse 
     i udvikling, implementering og evaluering.

Levedygtighed 
— projektets metode, læring og effekter skal  
     lægges åbent frem til gavn for andre.

Mangfoldighed 

— projektet skal sikre åbne og  
    inkluderende fællesskaber.

Frivillighed  
— projektet skal inkludere en form  
    for ulønnet engagement.

Sådan støtter vi

Svartid
1 uge

Projektstøtte
Bevillinger på over 100.000 
kr. søges ved at sende en 
projektidé til Tuborgfondet. 
Vi læser projektidéer hver uge, 
og I får en tilbagemelding fra  
os inden for 1 uge.  
 
Når vi modtager den endelige 
ansøgning, er behandlingstiden 
op til tre måneder.

Drømmepuljen  
– af unge, for unge
Bevillinger på under 100.000 
kr. søges gennem Tuborgfon-
dets Drømmepulje. Ansøgere 
skal være mellem 16-30 år og 
I får svar på jeres ansøgning 
inden for 1 uge. Gennemsnits- 
bevillingen ligger på 30.000 kr.

Vi vurderer 
ansøgninger 

ud fra fire 
principper

Ta' fat i os! 
Læs mere på tuborgfondet.dk  
Skriv til os på info@tuborgfondet.dk
Ring eller send en SMS på  
tlf. 3175 7065.

Du kan også følge vores arbejde  
på Facebook, Instagram og LinkedIn.


