
Fonde og puljer 
 
Fond/pulje 
 

 
Formål 

 
Søgnings-
sekvens 
 

AP Møller Fonden 
 
www.apmollerfonde.dk 

Støtter mange forskellige typer projekter mm. 

 Princippet om hjælp til selvhjælp 

 Udsatte borgere i samfundet 
 

Løbende 

Energi Fyns Fond 
 
www.energifyn.dk/ 
fonde 

 Kulturelle- 

 Turist- eller 

 Sundhedsmæssige projekter samt 

 Forsknings- og 

 Udviklingsprojekter 
 

Januar 

Ensomme Gamles Værn 
 
www.egv.dk 

 Sociale formål 

 Udviklingsprojekter som 
- ensomhed 
- sociale relationer 
- fællesskaber 
 

5 gange årligt  

Fionia Fonden 
 
www.fioniafond.dk 

 Sport- og events 

 Erhvervsudvikling og forskning 

 Sociale aktiviteter og miljø 

 Kunst og kultur 

 Almenvelgørende  
og almennyttige formål 

 

December  

Friluftsrådet 
 
www.friluftsraadet.dk 

 Aktive ældre 

 Friluftsaktiviteter, der styrker fællesskabet og 
trivslen i naturen 

Maj 
Februar 

ISOBRO 
Lokalforeningspuljen 
 
www.isobro.dk 

 Frivilligt socialt arbejde 

 Ældre arbejde 

 Sygdomsbekæmpende arbejde 

 Almennyttigt arbejde 
 

Oktober 

Velliv Foreningen 
 
 
www.velliv.dk 

 Støtter projekter der har fokus på at fremme 
mental sundhed – primært på private 
arbejdspladser - men har dog også en lille pulje, 
hvor foreninger, arbejdspladser, væresteder eller 
andre institutioner kan søge op til 50.000 kr. til 
mindre projekter. 
 

Løbende 
Tjek hjemmesiden 

Middelfart Kommune 
Småprojektpuljen 
 
www.middelfart.dk 
 

 Mindre almennyttige projekter og tiltag i 
Middelfart Kommune 

Løbende 

Middelfart Kommune 
§18 
 
www.middelfart.dk 

 Aktiviteter som udfører frivilligt socialt arbejde til 
gavn for borgere i Middelfart Kommune f.eks.: 
 
- Børn og unge med særlige vanskeligheder eller   
  ensomhedsproblemer 
- Misbrugere – både nuværende og tidligere 

20. oktober 



- Kronisk syge, handicappede og sindslidende  
  samt disses pårørende 
- Aktiviteter med forebyggende og  
  sundhedsfremmende sigte 
- Ensomme, udstødte og marginaliserede  
  grupper 
- Flygtninge og indvandrere 
- Mennesker i krise 
- Ældre 
 

Middelfart Kommune 
§18 – udviklingspulje 
 
www.middelfart.dk 

 Nye initiativer og aktiviteter for borgere i 
Middelfart Kommune med et socialt eller 
sundhedsfremmende formål. Der kan søges op 
til kr. 5.000,- 

 

Løbende 

Middelfart Kommune 
§79 
 
www.middelfart.dk 

 Aktiviteter som har en positiv effekt på de ældres 
livskvalitet. Aktiviteterne skal sikre 
vedligeholdelse af de ældres fysiske, psykiske og 
sociale trivsel som f.eks.: 
 
- Fremmer sundhed blandt kommunens ældre   
  borgere 
- Fremmer de ældres fysiske formåen 
- Forebygger social isolation 
- Giver den enkelte borger et værdifuldt  
   livsindhold 
 

Januar 

Middelfart Kommune 
Handicap-puljen 
 
www.middelfart.dk 
 

 Støtte til projekter med handicap-
foranstaltninger. Dette kunne f.eks. være 
projekter om adgangsforhold til bygninger og 
naturområder, ny teknik til glæde for 
svagtseende, handicapparkering osv. 
 
Midlerne fordeles med udgangspunkt i, at der 
skal være fokus på udendørs foranstaltninger, 
ligesom det skal være til glæde for så mange 
muligt. 
 
Der er ansøgningsfrist én gang om året, og 
ansøgningsfristen fremgår i begyndelsen af året 
på Middelfart Kommunes nyhedsside.  

  

Tjek kommunens 
nyhedsside. 

Nordea Fonden 
 
www.nordeafonden.dk 

 Sundhed 

 Motion 

 Natur 

 Kultur 

 Her bor vi 
 

Løbende 

Realdania 
 
www.realdania.dk 

 Projekter, der skal øge livskvaliteten ved at 
bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem 
husene i Danmark. 
 

Løbende 

Sallingfondene 
 
www.sallingfondene.dk/an
sogninger 
 
 

 Kunst 

 Kultur 

 Kirke 

 Velgørenhed 

 Andet 
 
 

August 



Smukfonden 
 
www.smukfonden.dk 

 Initiativer og projekter der arbejder for at fremme 
fællesskaber af den slags, der kan afhjælpe 
ensomhed og udsathed. 
 

15. maj samt 
1. december 

Socialstyrelsen 
 
www.socialstyrelsen.dk 
 

 Mange forskellige puljer Løbende 
 

Sparekassen Sjælland 
Fonden 
 
www.spksfonden.dk 

 Projekter der bidrager til at gøre Sjælland og Fyn 
til et bedre sted at leve, arbejde og drive 
virksomhed – med særlig vægt på uddannelse, 
talentpleje og partnerskaber. 
 

4 gang årligt 

Spar Nord Fonden 
 
www.sparnord 
fonden.dk 

 Foreningsliv 

 Forskning 

 Sociale og kulturelle formål  
 
 

4 gange årligt 

Trefors Værdi Pulje 
 
www.trefor.dk 

 Udviklingsprojekter 

 Uddannelse 

 Forskning 

 Grøn erhvervsvækst 

 Sundhed 

 Kultur 

 Iværksætter mm. 
 
 

Oktober/november 

Trygfonden 
 
www.trygfonden.dk 

 Sikkerhed 

 Sundhed 

 Trivsel 

 Trivsel blandt børn og unge 
 

Løbende 

Tuborgfondet  Sociale initiativer baseret på: 
o Fællesskab 
o Frivillighed 
o Folkelighed 

 
Samt fremme unges udvikling og deltagelse i 
fællesskaber (2019) 

Løbende 

Veluxfonden 
 
www.weluxfoundations.dk 

 Forskning 

 Sociale indsatser 

 Miljø 

 Børn, unge og science 

 Kultur og samfund 

 Aktive ældre 
 

Oktober 

 

Såfremt du har kendskab til en eller flere fonde/puljer, der ikke står på listen ovenfor og som med fordel vil 

kunne ansøges af vore sociale frivillige foreninger, så kontakt venligst Frivilligcentret. 
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