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Guide til økonomisk støtte og puljer 

Bestyrelser, frivilligforeninger eller frivillige i afdelingen, er det muligt at søge midler via puljer og fonde. Det 

er ofte nemmere at søge midler, hvis I stifter en frivilligforening i boligafdelingen. Lad jer ikke skræmme, det 

kan gøres nemt og enkelt. I kan finde guides på nettet. Fx på Frivillighed.dk eller via Københavns kommunes 

trin for trin HER. Hos jeres lokale frivilligcentrene kan i få råd og vejledning. Frivilligcentrene kan også hjælper 

med at finde de rigtige pulje eller fond til jeres aktiviteter, og give sparring på ansøgningerne.  Find jeres 

lokale frivilligcenter HER. 

Vi har samlet et lille uddrag af nogle af de mange fonde og puljer som findes.  

Kommunale puljer: 

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) yder støtte til f.eks. aktivitetsudgifter, forplejning og supervision af 

frivillige etc. Læs mere HER 

Kultur- og projektstøttemuligheder hos Københavns Kommune kan du læse mere om HER 

Snabslanten – De hurtigste penge i byen. For unge mellem 13-30 år bosat i København kan søge penge 

hos – en pulje, der er målrettet projekter for unge, der ikke overstiger 30.000 kr. Behandlingstiden er kun 

14 dage, og der er begrænset krav om afrapportering, så du hurtigt kan komme fra ide til handling. Man 

kan ansøge løbende. Læs mere HER 

Klubhuspuljen - er en årlig pulje, der har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og 

foreningslokaler i København. Puljen kan søges af foreninger til nybyggeri og renovering af både private og 

offentlige klublokaler. Læs mere HER 

Indsats mod ensomhed blandt ældre Læs mere HER 

Kultur- og projektstøttemuligheder fra Københavns Kommune. Få overblik over støttemuligheder til 

projekter og kulturelle aktiviteter. Læs mere HER 

Miljø og fødevareministeriet Tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. HER 

Københavns kommune partnerskabstræer. Få doneret træer til beplantning på privat grund. Læs mere 

HER 

Lokale puljer: 

Amager Øst Lokaludvalg uddeler puljemidler til aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Læs mere 

HER 

Amager Vest Lokaludvalg uddeler puljemidler til almennyttige non-profit projekter og lægger bl.a. vægt på 

at aktiviteterne fremmer dialog, demokrati og borgerdeltagelse og skaber netværk i Amager Vest. Læs 

mere HER 

Vesterbro Lokaludvalg vil gerne opmuntre borgere til at skabe arrangementer og projekter, der styrker og 

udvikler bydelen. Læs mere HER 

https://frivillighed.dk/guides/emne/foreningsstart
https://www.kk.dk/files/kobenhavns-kommunes-trin-trin-guide-til-foreningsdannelse-9-2016pdf
https://frivilligkbh.dk/
https://www.kk.dk/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-paragraf18
http://www.kk.dk/indhold/kultur-og-projektstoette
http://www.snabslanten.dk/
https://www.kk.dk/artikel/tilskud-og-puljer
https://www.kk.dk/artikel/indsatser-mod-ensomhed
https://www.kk.dk/indhold/kultur-og-projektstoette
https://lbst.dk/tilskudsguide/beplantning/#c40227
https://www.kk.dk/partnerskabstrae
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/
https://www.avlu.dk/det-stoetter-vi/
https://vesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/soeg-stoette
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Østerbro Lokaludvalg Støtter aktiviteter på Østerbro, med fokus på at aktiviteterne skal være åbne for alle. 

Læs mere HER 

Christianshavn Lokaludvalg støtter tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende 

aktiviteter i lokalområdet. Læs mere HER 

Valby Lokaludvalg vægter aktiviteter der fremmer dialog, samarbejde og fællesskab. Læs mere HER 

Kgs. Enghave Lokaludvalg støtter med fokus på aktiviteter og tiltag der styrke og udvikle 

Sydhavnens identitet. Læs mere HER 

Brønshøj Lokaludvalg Enhver borger, gruppe, forening og netværk kan søge om støtte med fokus på dialog 

og netværksskabende tiltag. Læs mere HER 

Vanløse Lokaludvalg støtter idé til en aktivitet, et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en 

sjov, grøn eller attraktiv bydel. Læs mere HER 

Indre By Lokaludvalg støtter tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende 

aktiviteter i lokalområdet. Læs mere HER 

Nørrebro Lokaludvalg uddeler midler til aktiviteter for borger i lokalområdet. Ligger vægt på frivilligt 

arrangement. Læs mere HER 

Nørrebros Børne- og Ungdomskomité (NØBU) støtter projekter og institutioner, der støtter op om en tryg 

tilværelse og en sikker fremtid for børn og unge på Nørrebro. Støtter børn og unge på Nørrebro, der er 

økonomisk trængte. f.eks. med uddannelse og skolerejser, studierejser, koloniophold, sportsrejser, 

ferierejser mm. Læs mere HER  

Bispebjerg lokaludvalg støtter tiltag der gør Bispebjerg til en sjover, grønnere, tryggere og mere attraktiv 

bydel. Læs mere HER 

Private puljer og fonde: 

Der findes rigtig mange private som støtter projekter og aktiviteter. I finder et overblik over private puljer 

og fonde HER  

Som eksempler kan der nævnes:  

Friluftsrådet giver tilskud til projekter, som giver mulighed for at komme ud og opleve naturen. Læs mere 

HER 

Idræt for alle børn har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt 

stillede forældre til at dyrke idræt. Der gives tilskud til kontingent, sportsmateriale eller stævne deltagelse. 

Læs mere HER 

Veluxfonden støtter aktive ældre, der gør en frivillig indsats. Læs mere HER 

Center for frivilligt socialt arbejde kan hjælpe med oversigt over fonder og puljer der støtter frivilligt drevet 

arbejde. Læs mere HER 

 

https://oesterbrolokaludvalg.kk.dk/indhold/soeg-penge
https://www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/soeg-penge
https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/
https://kongensenghavelokaludvalg.kk.dk/soegstoette
https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/
https://vanloeselokaludvalg.kk.dk/artikel/har-du-en-god-ide
https://indrebylokaludvalg.kk.dk/soeg-penge
https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/soeg-penge/
http://www.noebu.dk/
https://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/om-lokaludvalget/bispebjerg-bydelspulje/
../Her%20finder%20du%20en%20alfabetisk%20oversigt%20over%20private%20landsdækkende%20puljer%20og%20fonde.pdf
https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter
https://www.dif.dk/da/get2sport/get2sport-s-for-s-all
https://veluxfoundations.dk/da/content/vi-stoetter-aktive-aeldre-der-goer-en-frivillig-indsats
https://frivillighed.dk/guides/puljer-og-fonde-kilder-til-foreningens-fundraising

