FundraisingUpdate
05. januar 2021
Ansøgningsmuligheder
Uddannelse
Muligheder for økonomisk tilskud til uddannelse (Kompetencesekretariatet)
Flere frister
Som studerende kan man enten søge et almindeligt mikrolegat eller et verdensmålsmikrolegat
(Fonden for Entreprenørskab)
Frist: 15.02.21
Specialekonkurrence om rigsfællesskabet (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Frist: 26.08.21
Støtte til studenterdrevne projekter og aktiviteter der direkte eller indirekte er med til at styrke
innovations- og entreprenørskabsundervisningen samt den entreprenørielle kultur på de videregående
uddannelser (Fonden for Entreprenørskab)
Frist: 21.09.21
Sundhed
Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Frist: 01.07.21
Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Frist: 01.07.21
Beskæftigelse
Ny pulje på 20 mio. kroner på vej til fyrede piloter (Beskæftigelsesministeriet)
Afventer frist
Kultur
Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet (Statens Kunstfond)
Frist: 01.02.21
Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for musik (Statens Kunstfond)
Frist: 01.02.21
Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster (Kulturministeriet)
Frist: 31.01.21
Op til 250.000 kroners tilskud til udstillinger med kontemporær dansk kunsthåndværk og design
(Statens Kunstfond)
Frist: 01.04.21
Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder (Kulturministeriet)
Frist: 12.02.21
Forskning
Grand Solutions-programmet retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med
skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund (Innovationsfonden)
Frist: 08.04.21
Region Syddanmarks Ph.d.-pulje (Region Syddanmark)
Frist: 16.03.21
Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb (Region Syddanmark)
Frist: 16.03.21
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Energi
Danske forskere og virksomheder har nu mulighed for at søge om støtte til projekter med fokus på
digitalisering til den grønne omstilling gennem et nyt Mission Innovation-initiativ (Energistyrelsen)
Frist: 17.02.21
Erhvervstilskud til energieffektiviseringer (Energistyrelsen)
Frist: 01.02.21
Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- og gasfyr (Energistyrelsen)
Frist: 01.12.21
Miljø
GUDP: 90 millioner kroner til fødevareerhvervenes grønne omstilling (Miljøstyrelsen)
Frist: 02.03.21
Transport
CEF-ansøgningsrunde 2020-2021 (Transport- og Boligministeriet)
Frist: 22.03.21
Landbrug og Landdistrikter
Engangstilskud til etablering af almene boliger på mindre øer (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
Frist: Løbende
Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
Frist: 31.01.21
Udviklingslande
Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2022 (Udenrigsministeriet)
Frist: 12.02.21
The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is inviting applications for the
2020 Youth Solidarity Fund (UNAOC)
Frist: 31.01.21
EU
Grants to Support Transnational Projects in the Area of EU Drugs Policy (European Commission)
Frist: 22.04.21
Private fonde
COWIfonden støtter universiteter og forskningsinstitutioner med forsknings- og udviklingsprojekter,
der har langsigtet effekt og perspektiv inden for COWI-koncernens virkeområder (COWIfonden)
Frist: 01.04.21
Fonden støtter humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, idrætslige, uddannelse, almennyttige
og almenvelgørende formål (Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond)
Frist: 15.03.21
Fra i dag kan du indstille din favoritrenovering til Renoverprisen 2021 (Realdania)
Frist: 01.03.21
I Tuborgfondet forstærker vi unges muligheder for i fællesskab at gøre en forskel og finde nye
løsninger (Tuborgfondet)
Frist: Løbende
Med Lokalpuljen uddeler vi årligt 30 mio. kr. til mere end 1.000 lokalt forankrede projekter, som
fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur (Nordea-fonden)
Frist: Løbende
Merkur Fonden støtter projekter, som skaber værdi og som skaber forandring – også på langt sigt
(Merkur Fonden)
Frist: 02.03.21
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Støtte til initiativer, der understøtter udviklingen af biograferne og biografkulturen samt styrker
biografoplevelsen for det voksne publikum (Biografklub Danmark)
Frist: 15.03.21
Søg støtte fra Giro 413 til aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under
18 år i Danmark (DR)
Frist: 01.02.21

Nyheder
Nyt fra Christiansborg
COVID-19: Fortsat adgang til generelle kompensationsordninger (Erhvervsministeriet)
Innovationsfondens politisk bestemte fokusområder (Innovationsfonden)
Ny dieselpulje åbner i løbet af 2021 (Miljøstyrelsen)
Ny politisk aftale giver yderligere hjælp til lønmodtagere, virksomheder og kulturliv
(Beskæftigelsesministeriet)
Overblik: Hjælp til kultur-, idræts- og foreningsliv (Kulturministeriet)
Regeringen klar til at forvandle marker til natur – til gavn for klimaet
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
Nyt fra EU
€182.9 million to promote European agri-food products, with a focus on sustainable agriculture
(European Commission)
Politisk aftale om nyt program for Erasmus+ 2021-2027 (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Høringer
Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder
(Arbejdstilsynet)
Frist: 13.01.21
Høring over bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
(Landbrugsstyrelsen)
Frist: 14.01.21
Trends
Inspiration til projekter og de nyeste analyser, evalueringer, rapporter, forskningsresultater osv., som kan
anvendes i ansøgninger som dokumentation for et behov eller en metode.
15 years contributing to the green transition (NordForsk)
Alle fortællinger fortjener at blive hørt (Elsass Fonden)
Danske organisationer klarer sig bedst i coronakrisen (CISU)
De årlige NOVANA-rapporter indeholder en samlet beskrivelse af vandmiljøets og naturens tilstand
(Miljøstyrelsen)
Folkekirken i Favrskov vil mindske klimaaftryk med 70 procent (Folkekirken)
Hvad siger forskningen om sygefraværet i Danmark? (NFA)
Massiv interesse for big science hos danske virksomheder (DI)
MUDP´s handlingsplan for 2021 giver klima topprioritet (Miljøministeriet)
Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region. Handlingsplan 2021-2024
(Nordisk Samarbejde)
Ny database med erhvervsfremmeprojekter (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse)
Ny strategi skal løfte den digitale oplevelse af Vestkysten (Realdania)
Sådan kommer du i gang med corporate volunteering (Altinget)
Unges valg af ungdomsuddannelser giver økonomiske fordele (Rockwool Fonden)
Virksomheder og EU's Regionalfond gør Danmark grønnere (Regional Udvikling)
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Nyheder om bevillinger
Bevillinger fra offentlige puljer
10 millioner til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed (Kulturministeriet)
22 applications under the 1st Mini call for proposals submitted to the Interreg South Baltic Programme
(Interreg South Baltic)
53 projekter modtager bevilling fra forskningsfonden 2020 (Region Hovedstaden)
57 har fået ja til mere miljø- og klimavenlige slagtesvinestalde (Landbrugsstyrelsen)
75 millioner kroner til grøn omstilling af busser (Transport- og Boligministeriet)
Bjerringbro Gymnasium, DEO og CDEU får støtte til EU-studieture i Midtjylland (CDEU)
Commission announces winners of the 2020 European Social Innovation Competition
(European Commission)
Danmarks Frie Forskningsfond har i 2020 uddelt godt 9,8 millioner kr. gennem virkemidlet Dansk ERCstøtteprogram (DFF)
Dansk hjælp på vej til verdens værste humanitære kriser (Udenrigsministeriet)
EUDP støtter ny energiteknologi med 296 mio. kroner (Energistyrelsen)
Grønne maritime bevillinger styrker genstart af det blå Danmark (Søfartsstyrelsen)
I 2020 præmierer Kunstfonden 11 udstillinger, der kredser om identitet, eksistens og tid
(Statens Kunstfond)
Julegave til naturen: Urørte skove vokser ekstra (Miljøstyrelsen)
Kan naturfotografier styrke velvære og trivsel på bosteder? (WelfareTech)
Kunsthåndværk og design: Årets præmieringer (Statens Kunstfond)
Køkkenrobotten lærte at holde på et løg i sjællandsk EU-projekt (Regional Udvikling)
Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet (Vejdirektoratet)
Medienævnet uddeler redaktionel produktionsstøtte for 2021 (Kulturministeriet)
Mere end 8 mio. kr. til landdistrikterne og de danske småøer (Erhvervsstyrelsen)
Mere end 5.000 adresser får støtte fra årets bredbåndspulje (Energistyrelsen)
Mere end 8 mio. kr. til landdistrikterne og de danske småøer (Erhvervsministeriet)
Millioner skal styrke museernes samlinger (Kulturministeriet)
Mobilitetsstöd till 49 projekt från Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur
(Nordisk Kulturfond)
Museer skal have bedre fat i de sjældne brugere (Kulturministeriet)
NordForsk uddeler midler til 12 nye tværvidenskabelige forskningsprojekter (NordForsk)
Ny nordisk forskning skal gøre akvakultur-industrien mere bæredygtig (NordForsk)
Nye bevillinger til kunstig intelligens (Region Hovedstaden)
Projekter i Assens, Aarhus og Slagelse får betinget ja til at skabe bedre forhold for natur og landbrug
(Landbrugsstyrelsen)
Pulje til crowdfunding udmøntet (Erhvervsministeriet)
Pulje på 245 mio. kr. til 31 konkrete projekter til omsorg og nærvær i ældreplejen bliver nu udmøntet
(Sundheds- og Ældreministeriet)
Tidlig julegave til Europas bedste forskere og innovatører (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Under Horizon 2020, the European Commission funded 56 projects on the topic of eGovernment
(European Commission)
Bevillinger fra private fonde
195 millioner til vigtige formål i 2020 (Poul Due Jensens Fond)
Akacaiehuset får nyt legetøj til børnene (Sparekassen Sjælland Fonden)
Centerleder Jørgen Kjems fra CellPat står i fronten for innovationsprojekt fra ODIN (DG)
Christian Høgel og Aglae Pizzone fra CML modtager Carlsbergbevilling til tidlige
middelaldermanuskripter (DG)
COWIfonden har uddelt donationer for det andet halvår af 2020 (COWIfonden)
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Danevirke, Nordens største forsvarsværk, får nyt museum (A.P. Møller Fonden)
Danske forskere forbereder sig på Mars-mission (Carlsbergfondet)
Den Blå Planet får markant hjælp i en svær tid (Realdania)
Den Genskabte Borg ved Trelleborg vil gøre op med den klassiske museumstænkning (LOA)
Dyr skal græsse året rundt i Thys og Vestjyllands natur (DenOffentlige)
Egmont Fonden bevilger ekstra coronastøtte til partnerorganisationer (Egmont Fonden)
Flere kvinder skal kaste sig over iværksætteri (Industriens Fond)
’Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld’ understøtter Børnesagens Fællesråd arbejde for udsatte
børn i Danmark med en donation på 100.000 kr. (Børnesagen)
Fortidens historier skal få flere ud i naturen i Silkeborg (Nordea-fonden)
Friluftsrådet uddeler 14 mio. kroner, der skal bringe børn og unge tættere på naturen (Friluftsrådet)
Hurtig indsats redder liv i Etiopiens flygtningelejre (Poul Due Jensens Fond)
Landboforeningen Limfjord og Familielandbruget Midtjylland opløser Viggo Kristensens Fond og
donerer 1,85 millioner kroner til to lokale landbrugsskoler (LandbrugsAvisen)
Lundbeckfonden uddeler 57 millioner til forskning i neurovidenskab (Lundbeckfonden)
Millionstøtte skal sætte endnu mere skub i fodtennis herhjemme (Nordea-fonden)
Mørketid i Grønland - fuldt blus på Isfjordscentret (Realdania)
Ny bydel på kunstens landkort (Realdania)
Ph.d.-studerende fra IDUN modtager Kirstene Meyer’s Memorial Grant (DG)
PIHL INKLUSIVE i samarbejde med SPUK (Helsefonden)
Rent vand forandrer liv i det nordlige Burundi (Poul Due Jensens Fond)
Thy baner vejen for at bygge idrætshal og sundhedshus sammen (LOA)
To medlemmer af DG’s Niels Bohr Professorat til Rita Felski modtager bevilling (DG)
Tre millioner kroner til trængte spillesteder (Tuborgfondet)
Uddelinger ved styrelsesmøde i december 2020 (Augustinus Fonden)
Uddelte priser
Rising Stars vinder Parasportsprisen 2020 (Kulturministeriet)
Konferencer, Informationsmøder og netværk
07.01.21: Webinar om Omstillingspuljen (Erhvervshus Midtjylland)
12 og 21.01.21: Informationsmøder om de regionale kulturudviklingsmidler 2021 (Region Midtjylland)
14.01.21: Webinar om offentlig medfinansiering til energiprojekter (Innovationsfonden)
21.01.21: Lokale og Anlægsfonden inviterer til digital nytårskur (LOA)
27 og 28.01.21: GUDP afholder to online informationsmøder (Miljøstyrelsen)
04.02 til 11.03.21: Webinar om pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder (Kulturministeriet)
Nyttigt at vide
DFF partner i nyt internationalt opslag inden for humaniora og samfundsvidenskab (DFF)
GUDP bliver igen samlet i Landbrugsstyrelsen (Miljøstyrelsen)
Interactive facts and stats on Erasmus+ (European Commission)
Lundbeckfonden lancerer 2030-strategi med ambitiøse mål for både uddelings- og
erhvervsaktiviteterne (Lundbeckfonden)
Nordisk Kulturfonds årsberetning 2019 (Nordisk Kulturfond)
Nyt bestyrelsesmedlem vil være med til at gå hele vejen for mennesker med CP (Elsass Fonden)
Regeringens Integrationshandlingsplan 2020 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)
To nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget til Lokale og Anlægsfondens bestyrelse (LOA)
Året der gik 2020: Kultur (Spar Nord Fonden)
Året der gik 2020: Lokalsamfund og fritid (Spar Nord Fonden)
Året der gik i det nordiske samarbejde (Nordisk Samarbejde)
Året der gik i Innovationsfonden (Innovationsfonden)
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Private fondes frister i januar
FundraisingUpdate: Fra kalenderen med private fonde på FundraisingUpdate.dk, hvor du kan læse

mere om fondene og også kan finde information om fonde med løbende frist.

Januar
14.01.21

BorgFonden

15.01.21

BUPL´s Udviklingsfond

Forundringspulje: Løbende
Lokalforeningspuljen: Løbende
Forundringspulje: Løbende
Initiativstøtte: 06.01.21
29.01.21

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Corona-hjælpepulje: 22.01.21

DIF

31.01.21

Gurli og Hans Engell Friis' Fond

15.01.21

ISOBRO

31.01.21

Lauritzen Fonden

Løbende.
Professors: 07.01.21
Nye calls løbende.
Investigators: 06.01.21
Senfølger ved COVID-19: 21.01.21
Behandlingsforløb: 27.01.21
31.01.21

Lundbeck Fonden

31.01.21

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

31.01.21

Susi og Peter Robinsohns Fond

Forskning: 13.01.21

Sygekassernes Helsefond

31.01.21

The UN Voluntary Trust Fund

24.01.21

Thomas B. Thriges Fond

31.01.21

UN Voluntary Trust Fund

12.01.21

Velliv Foreningen

Den Danske Maritime Fond

Novo Nordisk Fonden

P. Carl Petersens Fond
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