
Vi støtter gode liv
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”Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål og støtter projekter, 

som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur med et 

særligt fokus på at få flere ud i det fri og flere børn, der blomstrer.

Vi har ikke nogen færdig opskrift på det gode liv, men for os handler det om at 

være i balance – både med os selv og andre. Og så tror vi på, vi skaber gode liv i 

fællesskab med andre.”
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Flere ud i det fri
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Foto: Naturpark Vesterhavet



Flere børn der blomstrer

5Foto: SANGGLAD



Sundhed 
- kom hinanden ved

6Foto: FoodMaker
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Bestyrelse
8 bestyrelsesmedlemmer

Administration
23 medarbejdere

Organisation





Er vi den rigtige fond for dig? 
Dialog er vigtig!
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Få en hurtig vurdering indenfor 72 timer 

på www.nordeafonden.dk eller kontakt os 

direkte.



25 mio. kr.

465 mio. kr.

2 mio. kr.
10 mio. kr.

500 mio. kr.

Lokale Landsdækkende Legatboliger Studielegater

1.400

90

1.000

2.500 projekter

Lokale Landsdækkende Legatboliger Studielegater

Hvad støtter vi –
Støttemuligheder

• Projekter m. landsdækkende relevans

• Over 100.000 kr.

• Ca. 90 projekter årligt

• 465 mio. kr.

• Lokalpuljen 

• Op til 100.000 kr.

• Ca. 1.400 projekter årligt 

• 25 mio. kr.

• Legater til studieophold i udlandet

• Op til 20.000 kr. i legat

• Ca. 1.000 studielegater årligt

• 10 mio. kr.

10



Lokalpuljen
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Foto: Boldklubben Fremad Valby

Flere stærke fællesskaber



Lokalpuljen – op til 100.000 kr.

Fokus på initiativer, der:

• Indeholder aktiviteter, bidrager til det lokale 

fællesskab samt involverer og er til glæde for 

mange i foreningen eller i lokalområdet.

• Mangfoldighed - mange, mindre projekter 

fremfor færre og større.

Hvem kan søge?

• Foreninger og andre almennyttige

organisationer. Offentlige og selvejende 

institutioner
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 Foto: Hvidovre Hamonika Venner – støtte til nye instrumenter



Lokalpuljen – op til 100.000 kr.
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Mange mindre uddelinger

Geografisk spredning



Hvad støtter vi ikke:

Kategorier, der ikke støttes:

• Offentlig velfærd

• Forskning uden intervention

• Naturgenopretning/Naturbeskyttelse

• Projekter, der gennemføres uden for 

Danmark

• Projekter uden fællesskabende aktiviteter

• Elite
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Ansøgerprofiler fonden ikke støtter:

• Privatpersoner (undtagen ift. studielegater 

og legatboliger)

• Støtte til kommercielle aktører og/eller 

kommercielle produkter

• Støtte til uddelende fonde

Projektprofiler fonden ikke støtter:

• Partipolitiske projekter

• Religiøse og/eller missionerende projekter

• Allerede afviklede projekter



Hvordan søger man?

1. Login på ansøgningsportalen med din 

forenings NemID medarbejdersignatur 

via Nordea-fondens hjemmeside

2. Opret profil og udfyld ansøgningsskemaet 

for lokale projekter
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3. Indsend ansøgningen, når den er klar 

inkl. budget, finansieringsplan og evt. 

bilag

4. Afvent svar (3-4 måneders 

sagsbehandlingstid)



Hvad lægger vi vægt på?

• Den gode idé

• Konkrete aktiviteter

• Realistiske og ambitiøse 

målsætninger

• Organisation

• Økonomi
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 Foto: Peder Syv Gruppe – Støtte til nye patruljetelte
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18Fanø Østersfestival

Middelfart fritidsfiskere - Klap en torsk-dag 

”Lokalt forankrede projekter, der 
fremmer aktiviteter og fællesskaber og 
skaber gode liv”

”Røde kinder, jord under neglene, 
maling på kinderne og sved på panden”

Operators Hockey Club

Nørrebro Lilleskole -
Altanprojekt

Sydhavsøernes frugtfestival

Spejderne i Billund - Landslejr 2017

Kolding Sejlklub 
Følgebåd 



Husk…

19

 Foto: Helgoland Surfers – støtte til surfudstyr til børn

• Søg i god tid

• Søg til lokale aktiviteter, der fremmer 

fællesskaber

• Tænk gerne i samarbejde lokalt

• Gør det ikke sværere end det er

• Skriv eller ring til os!
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Hvad brænder
du for? 



Flere børn der 
blomstrer

21

Foto: Far for livet



Flere børn der blomstrer

Fokus på initiativer, der:

• Styrker børns sundhed og trivsel.

• Styrker børns motoriske færdigheder.

• Giver børn oplevelser i naturen.

• Giver børn oplevelser med kultur og 

kunstneriske udtryk.

Målgrupper

• 0-6 årige

• Kommende forældre og deres pårørende.

• Forældre og bedsteforældre til 0-6 årige.
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 Foto: Far for Livet



Flere ud i det fri

23Foto: Naturfamilier´af Ditte Valente



Flere ud i det fri

Fokus på initiativer, der:

• Styrker den mentale sundhed og bruger det 

fri som sundhedsfremmende arena.

• Motiverer flere til motion og bevægelse.

• Udvikler rekreativ natur og giver lettere 

adgang til aktiviteter i den nære natur.

• Tilbyder kunst- og kulturaktiviter i det fri.

Målgrupper

• Hele befolkningen. Projekter vil være rettet 

mod specifikke målgrupper
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 Foto: Naturpark Vesterhavet



Sundhed – Børn og unges trivsel

Fokus på initiativer, der:

• Styrker børn og unges nære fællesskaber.

• Fremmer måltidskultur i familier.

• Fremmer balanceret brug af digitale medier.

Målgruppe

• Børn og unge (6-18 år).
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Foto:  FoodMaker



Sundhed – Kom hinanden ved

Fokus på initiativer, der:

• Skaber generationsmøder.

• Styrker naboskab.

• Fremmer nye fællesskaber.

Målgruppe

• Voksne, særligt yngre seniorer i 

livsovergangen til pension.

• Unge (18+), hvor der er behov og muligheder 

for at styrke mental sundhed og blive en del 

af fællesskabet.
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 Foto: ABC for mental sundhed



Motion – Hold gang i kroppen

Fokus på initiativer, der:
• Motiverer teenagere til at dyrke holdsport 

eller nye idrætsgrene.

• Muliggør motion efter skade.

• Gør det nemt og sjovt og at komme i gang 

med motion.

Målgruppe
• Særligt teenagere og voksne, der har brug for 

at blive mere aktive og (gen)finde glæden ved 

motion.
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 Foto: Aqua+



Motion – Mere end sved på panden

Fokus på initiativer, der:

• Udfordrer teenageres indstilling til 

kropsidealer.

• Motiverer til frivilligt arbejde.

• Styrker sociale fællesskaber i klubben.

• Inspirerer til leg og bevægelse.

Målgruppe

• Frivillige, der indgår i et fællesskab omkring 

motion med et fokus på andet og mere end 

hurtigere, højere og stærkere.
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 Foto: Bevæg dig for livet



Natur – Stor natur

Fokus på initiativer, der:

• Skaber rekreativ sammenhæng, 

tilgængelighed, formidling, faciliteter og 

folkelig inddragelse.

• Forbinder attraktioner med infrastruktur.

• Udvikler samspillet mellem stor natur og 

lokal beboelse og erhverv med henblik på 

lokal udvikling og servicetilbud i 

naturområderne.

Målgruppe

• Hele befolkningen.

29

 Foto: Nationalpark Thy



Natur – Nysgerrig på naturen

Fokus på initiativer, der:

• Flytter grænser hos ikke-naturvante børn, 

unge og voksne.

• Inspirerer til nye oplevelser i naturen.

• Skaber nye udendørsaktiviteter.

• Styrker formidling til børn.

Målgruppe

• Alle børn og voksne, som besøger 

attraktioner, naturrum og museer.
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 Foto: Bliv NaturligVis



Kultur – Kulturen tæt på dig

Fokus på initiativer, der:

• Tilbyder kulturaktiviteter for børn og unge i 

lokale kulturinstitutioner og skoler.

• Formidler lokal kultur i foreninger tæt på 

borgere.

• Løfter lokalt kulturliv i samarbejde med 

landsdækkende institutioner.

Målgruppe

• Befolkningen i mindre byer: lokale ildsjæle, 

foreninger, frivillige, familier, børn og skoler, 

unge og uddannelsesinstitutioner.
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 Foto:  Dansk Forfatterforening



Kultur – Lyst til at deltage

Fokus på initiativer, der:
• Organiserer foredrag,  samtaler, debatter og 

kampagner.

• Formidler demokratisk kultur og historie.

• Fremmer aktiv deltagelse i kunst- og 

kulturprojekter.

• Styrker frivillighed og forståelse for 

civilsamfundet og foreningernes 

demokratiske arbejde.

Målgruppe

• Den brede befolkning.
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 Foto: Flygtninge Fortæller



Der var engang…
Fra sparekasse til almennyttig fond

Foto: Høng 1984


