
 
Vejledning til ansøgninger til lokale fonde og pengeinstitutter 
Udover ansøgninger til kommunen om §18 og §79 midler, har flere lokalforeninger og klubber gode 
erfaringer med at ansøge diverse lokale fonde og pengeinstitutter om midler. Det er vigtigt, at I lokalt 
koordinerer, så der ikke sendes flere ansøgninger (fx fra en klub og en lokalforening) med Hjerteforeningen 
som afsender til samme bidragsyder. 

En generel anbefaling er at ansøge om støtte til konkrete projekter og aktiviteter – og gerne nytænkende af 
slagsen. I kan stort set aldrig søge om midler til den almindelige drift. 

Hvad skal en ansøgning indeholde? 
Nedenfor er listet de punkter, som en ansøgning gerne skal indeholde: 

• Projektets titel: Kort præcis titel, som giver bidragsyderen en god og retvisende association til 
indholdet i projektet. 

 
• Introduktion og baggrund: Opsummering af projektidéen og baggrunden for at I vil beskæftige jer 

med netop dette (kaldes ofte problemfeltet). 
 

• Formål: Den overordnede hensigt med projektet. Hvad skal projektet bidrage til at opnå? 
 

• Målgruppe: Hvilken målgruppe retter projektet sig mod, og hvordan har målgruppen nytte af 
projektet? 

 
• Aktiviteter: Hvilke aktiviteter er valgt for at nå projektets mål, og hvorfor formoder I at netop disse 

aktiviteter vil virke? 
 

• Kommunikationsplan: Hvordan vil der blive sat fokus på projektet, og hvordan vil det blive 
markedsført? Eventuelt også hvordan bidragsgivere vil blive synliggjort? (Fx lokal presse, Facebook, 
hjemmeside). 

 
• Organisering: Hvem gør hvad i forhold til at gennemføre projektet? Rolle og ansvarsfordeling. 

 
• Tidsplan: Datoer for hvornår projektets faser/aktiviteter skal gennemføres. 

 
• Budget: Hvad koster det at gennemføre projektet (inkl. særskilte lønomkostninger), og hvordan 

skal projektet finansieres? 
Husk at inkludere moms i totalen af ansøgte midler. 

 
 

National og lokal koordinering – fonde, som I ikke må søge 
På landsplan er fonde og sponsoraftaler en vigtig indtægtskilde for Hjerteforeningen. Derfor er det meget 
vigtigt, at I ikke søger de store landsdækkende fonde eller sponsorater. Det skaber tvivl om foreningens 
overblik, hvis vi sender to ansøgninger – altså både fra centralt og lokalt hold – til samme giver. Og det kan 
give bagslag. 

Klik her for at se en oversigt over de fonde, I ikke må søge. 

https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/07/Oversigt-fonde-ikke-til-lokal.pdf


 
 

Her kan I få hjælp 
• Det kan være en god ide at undersøge, om kommunen har ansat en fundraiser, som både hjælper 

kommunen og foreninger med at finde relevante fonde til specifikke arrangementer. 
 
• Mange kommuner har frivilligcentre, og her vil de ansatte ofte være behjælpelige med at læse jeres 

ansøgninger igennem. 
 
• Kontakt gerne jeres regionale frivilligkonsulent for sparring. 

https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/kontakt/
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