GUIDE TIL
FONDSSØGNING
Mangler I midler til et projekt i din
boligafdeling?
Så kan det være en god idé at søge midler
gennem fonde. Der er dog lige et par ting,
som I bør have for øje, når I skriver jeres
ansøgning. Som regel er der mange, der
søger, så I skal sørge for, at ansøgningen
er velovervejet og gennemarbejdet, samt at
den skiller sig ud og opfylder de kriterier,
fonden har fremsat.
I det følgende er 7 gode råd til at søge
fonde – rigtig god fornøjelse og held og
lykke!

7 GODE RÅD TIL AT SØGE FONDE
1. Start i god tid
Husk at starte i god tid inden I skal bruge midlerne. Fondsansøgning tager tid og ofte går der også tid
med, at fonden vurderer de indkomne ansøgninger. Vær opmærksom på, at man som regel ikke kan
søge midler til arbejder og projekter, som er påbegyndt.

2. Hvilke fonde kan man søge?
Det er svært at sige noget generelt om, hvilke fonde man kan søge. Det nemmeste er, at orientere sig
om, hvilke fonde der uddeler midler, og hvad de uddeler midler til. Hjemmesiden www.fonde.dk er en
god hjælp til det. Det er en database, hvor du kan finde mange forskellige fonde og også læse om,
hvilken type projekter, de giver penge til. Ofte lægger fondene vægt på, at projektet indeholder noget
nyt, som ikke er set før. Sæt dig ind i fondens krav.
Alle kommuner er pålagt at uddele såkaldte §18-midler. Det er midler, som foreninger, der udfører
frivilligt socialt arbejde, kan søge. Det er forskelligt, hvor mange §18-midler, der er afsat i den enkelte
kommune, og hvilke kriterier der er for uddeling. På din kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvornår der er ansøgningsfrist og hvad de lægger vægt på.

3. Find fondens vejledning
Som regel vil der på fondens hjemmeside være en ansøgningsvejledning og -skema.
Her guides du I, hvilke oplysninger, fonden har brug for, for at vurdere din ansøgning. Oftest vil I minimum skulle redegøre for nedenstående punkter.
•

Introduktion

•

Organisering

•

Baggrund/Hvorfor er projektet relevant?

•

•

Formål

Budget (vær opmærksom på, om der er krav 		
til, at I selv skal medfinansiere projektet)

•

Målgruppe

•

Evaluering af projektforløb/resultater

•

Aktiviteter

•

Formidling til målgrupperne

•

Forventede resultater/succeskriterier

•

Forankring efter projektets afslutning

•

Tidsplan

•

Kontaktoplysninger

4. Ring til fonden inden I søger
Det er altid en god idé at kontakte fonden forud for ansøgning. Spørg fx ind til, om der er nogle aktiviteter, de vægter særligt højt eller spørg ind, hvis der er noget i ansøgningsvejledningen, du ikke
forstår. At ringe til fonden inden man søger, er ikke kun en måde at afklare spørgsmål på, men også
en mulighed for at lufte sin idé for fonden, så de måske bedre kan huske den, når de modtager ansøgningen, og du kan samtidig få afklaret, om du overhovedet kan søge midler hos denne fond.

5. Overhold ansøgningsfristen
Husk at undersøge, hvornår der er ansøgningsfrist til den fond, I har fundet. Det er så ærgerligt at
bruge tid på at skrive en ansøgning, for så at opdage at fristen er overskredet.

6. Hav øje for fondens kriterier
Det er vigtigt, at fondsansøgningen passer til de kriterier, som fonden har opsat.
Hvis ikke ansøgningen opfylder kriterierne, får I ingen penge. Hvis I søger flere fonde, så husk derfor,
at det er en dårlig idé at genbruge fondsansøgningen, uden først at tilpasse den til den nye fonds
kriterier.

7. Søg gerne flere fonde
Det kan være en god idé at søge flere fonde til projektet. Der er mange om buddet, så jo flere ansøgninger I sender afsted til forskellige fonde, jo flere muligheder har I, for at én af dem giver støtte til
jeres projekt.

