
TIPS TIL DEN GODE FONDSANSØGNING 
Kilde: AktivFundraising.dk. 04-11-2020 aer 

 
Denne lyn-guide kan hjælpe dig til at huske det hele på så lidt plads som muligt! 
 
1 Skriv en kort og præcis ansøgning 
Skriv max en A4-side. Den skal indeholde 

• Fondens navn og adresse, evt kontaktperson i fonden 
• Hvem er du (din forening)   
• Aktiviteter, medlemsgrupper, aldersfordeling   
• Hvad søger du penge til,    
• Beløbet, du søger, 
• Hvorfor er det vigtigt at få gennemført projektet. Formål, hvor mange og hvem får gavn af 

det 
• Kontaktoplysninger mv til foreningen, se pkt 6 

Til nød medsendes et uddybende bilag 
 
2 Søg støtte til noget konkret 
Det er meget nemmere at få støtte, hvis man søger om støtte til en helt konkret ting eller en 
konkret aktivitet. Hvis projektet er meget stort, så kan det være, at der skal tilskud fra flere fonde. 
Her kan man med fordel dele projektet op i mindre dele, som man så søger forskellige fonde om. 
 
3 Lav en kort, men skarp beskrivelse 
Det er meget vigtigt, at man ud fra din korte beskrivelse kan få en fuld forståelse for, hvad 
projektet går ud på, og forstå hvorfor det er vigtigt. Det må ikke være for indforstået. Hvad er 
formålet, hvem og hvor mange får gavn af det. 
 
4 Søg den rigtige fond 
Spar tid ved at se på, hvad fondene støtter. Mange fonde skriver, hvad de tidligere har støttet. Det 
kan give dig et indblik i, om du har en chance med din ansøgning, og hvordan du skal vinkle den.  
 
5 Søg det rigtige beløb 
Selv om flere fonde støtter det samme, så er der ofte lidt forskel på dem alligevel. Hvis fonden 
normalt giver beløb mellem 5.000 og 20.000 kr., så send ikke ansøgning om 100.000 kr.  
 
6 Husk alle kontaktoplysninger 
Tjek fondens hjemmeside for at se, om de efterspørger bestemte informationer. Flere fonde 
bruger ansøgningsskema, som det er vigtigt at udfylde dette korrekt. Der skal altid oplyses: 

• Foreningens navn  
• Dit eget navn (kontaktperson)  
• Postadresse  
• Telefonnummer  
• E-mail adresse  
• Hjemmeside (hvis den findes)  
• Priser på det, I søger om tilskud til  
• Kontonummer 
• Foreningens CVR-nummer 

 



7 Vær i god tid 
Send din ansøgning i god tid, hvis fonden har en ansøgningsfrist. flere fonde som prioriterer 
ansøgninger modtaget i god tid. 
 
8  Dobbelttjek ansøgningen før du sender 
Du bør altid få en god ven eller familiemedlem til at læse din ansøgning igennem, så du kan få 
rettet stavefejl, forståelsesfejl og evt få tilknyttet et par kommentarer 
 
9 Snak med fonden før du sender 
Det kan være en god idé at kontakte fonden, inden man sender ansøgningen. Få en snak om, hvad 
der er vigtigt i dit projekt, så din ansøgning kan blive så skarp som mulig.  
Kontakt evt fonden, hvis du har modtaget et ubegrundet afslag på støtte, og bliv klogere til næste 
gang.  
 
10 Skift mellem fonde 
Det kan være en fordel at holde en pause med ansøgningerne til en fond et par år for så at sende 
en ansøgning af sted igen senere. Fondene har ofte et ønske om at støtte bredt.  
 
 
 

God fornøjelse med fondsansøgningerne! 
 

Nogle foreninger har på deres hjemmeside oversigter over fonde.  
Prøv at google ”oversigt fonde”. 

 
www.fonde.dk 

 
 

www.legatbogen.dk 
 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Liste_over_danske_fonde_efter_formue 
 


