
PULJER & FONDE
MULIGE FONDE AT SØGE

ALWAYS #LIKEAGIRL – puljen er åben for 
ansøgninger fra 1. marts til 15. april 2020, og giver 
igen i år alle foreninger under DIF med aktiviteter for 
piger i aldersgruppen 12-15 år mulighed for at søge 
om op til 10.000 kr. til en pigecamp.

DIF OG DGIs FORENINGSPULJE – deadline løbende. 
Fonden støtter hverdagens fællesskaber og skabe 
rum til udvikling i idrætsforeningerne. Puljen kan 
søges til ét enkelt overordnet, selvstændigt og 
afgrænset projekt. Sidste år blev der bevilget 47 mio. 
kr. til idrætsforeninger i hele Danmark. Nu er puljen 
åben igen, og alle kan søge.

TOMS GULDPULJE  
Støtter idrætsdeltagelsen hos forældregenerationen og generelt  fremme af familieidrætten. Puljen kan 
søges mellem 1. april og 31. august 2020. 

Støtter
• Idræt sammen med børnene
• Idræt, som både børn og forældre dyrker, men ikke nødvendigvis sammen
• Idræt, som forældre dyrker samtidig med, at børnene dyrker en anden aktivitet
• Fælles idræt i foreningerne, som fx familiedag

NORDEAFONDEN - Her bor vi-puljen 
Nordeafonden uddeler 60 mio. kr. til det gode liv i mindre bysamfund, som kan støtte aktiviteter der 
styrker det lokale fællesskab og sammenhængkraften i mindre byer. Der kan søges mellem 100.000 kr. og 
1.000.000 kr. Læs mere om kriterier for puljen, samt gode råd til ansøgningen på nordeafonden.dk.

TUBORGFONDET udvikler fællesskaber, og fokuserer særligt på at styrke unges deltagelse og 
engagement i samfundet.
Fondets tre indsatsområder: 
• Styrke unges samfundsengagement
• Forbedre unges jobmuligheder
• Udvikle, åbne, mangfoldige fællesskaber

SPAR NORD FONDEN støtter projekter, som gavner fællesskabet inden for forskning, foreningsliv samt 
sociale og kulturelle formål.
• Her er det er muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 

150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. 
Dog højest 200.000 kr.

Så er det den tid på året, hvor mange puljer og fonde åbner op for nye ansøgninger. Vi har her samlet 
nogle af dem for at give jer et overblik. 

FIF TIL ANSØGNINGEN TIL FORENINGS-
PULJEN
For større ansøgninger over 30.000 kr. er der 
særligt fokus på ambitioner om medlems-
vækst.

• Sørg for, at afslutningsdatoen for pro-
jektet ligger inden for den nærmeste 
fremtid – så bliver det tydeligt, hvor-
når støtten gør gavn i foreningslivet.

• Bemærk, at der ikke kan ansøges om 
støtte til investeringer, der allerede er 
foretaget.

VEJLEDNING HOS DAFF 
Vi er altid klar på hjælp eller sparring!
Kontakt vores udviklingskonsulent Malene 
Kolmos på mk@daffmail.dk eller 27126612 for 
sparring eller vejledning i forbindelse med 
søgning af midler.

FLERE FONDE
Se flere fonde her: https://www.dif.dk/da/for-
ening/stoette.


