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Hvor kan lokalforeningerne søge 
midler?

3 puljer: ISOBRO, Grønt Guld & Nordea-fonden

Dato: 28.09.2022



ISOBRO – lokalforeningspuljen 2022

Hvem kan søge: frivillige i lokalforeninger (hver lokalforening kan søge én 
gang årligt til aktiviteter for målgruppen og frivillige)

Aktiviteter: bredt formål - fx sociale arrangementer, aktiviteter der støtter 
rekruttering og fastholdelse af frivillige

Beløb: ca. 6000-7000 kr. 

Deadlines: åbner for ansøgninger 1. sep. 2022 og frist er 31. okt. 2022 (OBS: 
penge skal anvendes mellem 15. dec. 2022 – 15. dec. 2023)

Dokumentationskrav: 15.1.2024 - skrive at penge er brugt og til hvad

Tovholder i DN: Sophie Lundbæk

Link til ansøgning: https://isobro.dk/for-
medlemmer/medlemsfordele/lokalforeningspuljen

https://isobro.dk/for-medlemmer/medlemsfordele/lokalforeningspuljen


Grønt Guld –pulje fra VELUX FONDEN

Hvem kan søge: aktive medlemmer på 67 år eller derover

Aktiviteter: fokus på konkrete aktiviteter/ture/arrangementer – fx Mere 
plads-mærkesag, fjord-projekter, børnenetværk. Ikke transport og løn

Beløb: bevillingsloft på 70.000 kr. pr. Ansøgning (10-15.000 kr. pr. deltager)

Ansøgningskrav: FN bæredygtighedsmål, medlemmer aktiv del af 
planlægning

Deadlines: 

- Frist for at søge 31.12.2022,
- Midler skal være brugt 30. juni 2023

Tovholder i DN: Mads Peter Aagaard Madsen

Klik her for at søge: https://aktiv.dn.dk/sadan-gor-vi/stotte-til-
projekter/gront-guld-2021-22/

https://aktiv.dn.dk/sadan-gor-vi/stotte-til-projekter/gront-guld-2021-22/


Undervandsdrone til formidling af havets dyr og frugter

• En gruppe pensionister fra Landsforeningen Levende Hav 
og DN vil fortælle og formidle om havets tilstand, flora og fauna, 
muligheder og problemer. 

• De fik bevilget 70.000 kr. til en undervandsdrone, der filmer havets tilstand og mangfoldighed, samt 
udstyr til at fange og indsamle havdyr, tang, alger mm til udstilling i små akvarier og vandbaljer, som 
man må røre, og til visning i mikroskop og på plancher, så man kan lære om havets og strandens 
natur- og dyreliv. 

• Folk kunne være med til at styre dronen og følge med på skærmen, samle op og kigge på små ting i 
mikroskop, røre ved og smage på og selv være med til at tilberede fisk, muslinger, tang o.a.

• Undervandsdronen blev benyttet bla. ved Naturmødet, Folkemødet, i børnenes sommerferie og på 
Naturens dag.



Fuglegruppe får kasser og kamera

• I Mariagerfjord Kommune har Fuglegruppen fået bevilget 34.000 kr. 
til alt fra reb og krydsfiner til laptop og vildtkameraer. 

• Med pengene fra VELUX FONDEN vil Fuglegruppen lave byggesæt til mindre redekasser, som de vil 
uddele til børn og voksne sammen med en vejledning, så familierne ved, hvor de skal sætte kasserne op, 
når de har samlet og malet dem. 

• Der vil både være fuglekasser til huleboende fugle som mejser, spurve og stære samt åbne kasser til 
fluesnapper, rødkælk, rødstjert og vipstjert. 

• Fuglegruppen vil også selv opsætte redekasser til større fugle samt flagermus og egern. Gruppen 
dokumenterer placeringen og fuglenes brug af kasserne de efterfølgende år – både ved 
tilbagemeldinger fra dem, der har fået opsat redekasser, ved udlån af vildtkamera samt ved 
undersøgelser af kasserne med et specialbygget kamera på teleskopstang. 



Træer til gavn for biodiversitet, luftkvalitet og klima

• 18 aktive ældre vil i Esbjerg plante træer i samarbejde med kommunen. 

• De har fået bevilget 70.000 kr. primært til indkøb af træer til udplantning på plejehjem, skoler og andre 
offentlige institutioner og ejendomme samt langs gader, i parker og andre grønne arealer.

• Projektet fremmer aktive ældres deltagelse i meningsfuldt arbejde i et socialt fællesskab, hvor de gør en 
nyttig indsats for sig selv og andre – ikke mindst deres børn og børnebørn, som inviteres med til 
træplantningsarrangementerne.



Nordea-fonden – ‘Her gror vi-puljen’

Hvem kan søge: alle almennyttige organisationer 

Aktiviteter: borgerdrevne initiativer, der flytter naturen ind i byen (grønne og 
blå åndehuller og byfællesskaber) – fx byhaver, vandlegepladser, 
lommeparker

Beløb: fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. 

Ansøgningskriterier er bl.a.:
- Offentlig tilgængelighed i byen og øge frivilligt engagement blandt borgere
- Fokus på miljømæssig og social bæredygtighed
- Projekt skal være igangsat inden udgangen af 2024

Deadlines: pulje opdelt i 2 ansøgningsrunder
- 1. runde frist: 16. nov. 2022 
- 2. runde frist: 22. feb. 2023



Eksempler på støttede projekter

Skibet Makerspace (nær Vejle):
- Fællesskab der vidergiver grøn erfaring mellem generationer - øge indsigt i planter og natur
- Rummer forskellige interesser – værkstedsaktiviteter, nyttehave, drivhus
- Fokus på genbrug, bæredygtighed og biodiversitet

Fællesskabet Kigkurren (København):
- Projekt der understøtter bynatur og bidrager til større fællesskab mellem borgergrupper
- Forskellige grønne aktiviteter til forskellige grupper- alt fra værksted til plantekasser



Gratis idémøde og sparring fra Nordea-fonden: København (4/10), Odense (5/10), Aalborg 
(11/10), Aarhus (12/10) - kl. 16.30-19

Gratis webinarer: 28/9 kl. 16-17 (gode råd til ansøgning), 25/10 kl. 16-17 (bæredygtighed), 
25/10 kl. 17-18 (organisering), 1/11 kl. 16-17 (gode råd til ansøgning)

Sådan søger du (OBS: der skal bruges medarbejdersignatur):

Tovholder i DN: Tove Preisler Christiansen

Find meget mere info på www.nordeafonden.dk

Hjælp og inspiration til ansøgning



'Liv i det lokale' - projekter op til 200.000 kr.

Beløb: uddelingsbeløb er typisk 10.000-40.000 kr. - mindre projekter

Deadlines: ansøgninger modtages løbende og behandles ca. 11 gange årligt (dog er svartiden
ca. 3 måneder)

Fokus er på at:

- støtte projekter og aktiviteter, som styrker fællesskabet i lokalområdet

- understøtte initiativer, som involverer mange og kommer mange til gode

- bidrage til lokale aktiviteter - over hele landet

- understøtte foreningslivet, frivilligheden og de lokale ildsjæle

For spørgsmål til Nordea-fonden kontakt: lividetlokale@nordeafonden.dk



ISOBRO
Sophie Lundbæk
Organisationskonsulent
+45 31 19 32 52
sol@dn.dk

Grønt Guld
Mads Peter Aagaard Madsen
Organisationskonsulent
+45 20 86 24 94
mads@dn.dk

Nordea Fonden
Tove Preisler Christiansen
Chefkonsulent partnerskaber
| udvikling | funding
+45 23 74 44 72
tove@dn.dk

Brug for hjælp?


