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NYHEDER

15.05.2018. Den populær Genlydpulje i Aarhus uddeler
penge igen
Hvad har unge musikere på Godsbanen, øl- og vinsmagere i Brabrand og strikkedamer i Tilst til
fælles? De har alle modtaget penge fra Aarhus Kommunes GENLYD-pulje til at udvikle deres
aktiviteter.

15.05.2018. 825.000 fondskroner fra Spar Nord Fonden til 8
stærke Odense-projekter
Spar Nord Fonden bevilgede 825.000 kroner til 8 projekter i Odense og direktør Jesper Fruerlund fra
Spar Nord Odense overbragte det fornøjelige budskab til ansøgerne

15.05.2018. Tuborgfondet Musikhjælp sikrer bedre live-lyd
for 2,5 mio. kr.
20 spillesteder modtager i alt 2,5 mio. kr. fra Tuborgfondet Musikhjælp. Pengene skal bruges til lydog akustikforhold, så kunstnere, lydteknikere og ikke mindst publikum får en bedre lydoplevelse.

14.05.2018. 101 ansøgere vil have del i Nordea-fondens
kystpulje
Nordea-fonden har modtaget 101 ansøgninger til aktiviteter langs kysterne. Vinterbadning er
topscorer, og flest forslag kommer fra Syddanmark. Man kan stadig nå at søge.

14.05.2018. Realdania har nye millioner til frivillige og
fællesskaber med en god ide - Underværker fortsætter
Realdanias ildsjælekampagne har været en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til mange frivilligprojekter over hele landet. Nu har Realdania besluttet at fortsætte kampagnen med yderligere tre
ansøgningsmuligheder, hvortil der afsættes nye 45 mio. kr.

14.05.2018. Det skal være nemmere for frivillige foreninger
at søge støtte fra staten
Det skal være mere enkelt og nemmere at gennemskue, hvordan frivillige foreninger og
organisationer kan få støtte og tilskud fra staten, og hvordan tilskuddene fx administreres.

09.05.2018. DIF og DGI´s foreningspulje kan søges nu
Den nye foreningspulje på cirka 45 millioner kroner skal give endnu bedre oplevelser og muligheder i
idrætsforeningerne.

08.05.2018. Nyt samarbejde skal skabe mere ø-bosætning
Nye naboer. Mere øliv - I et nyt, toårigt projekt vil Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG
Småøerne sammen med småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper styrke
bosætningsarbejdet – og på sigt skabe mere bosætning på småøerne.

07.05.2018. Spar Nord Vejgaard uddeler 133.879
fondskroner til seks lokale projekter
Spar Nord Vejgaard havde tirsdag eftermiddag inviteret til fælles gaveregn – og de glade modtagere
kunne senere gå hjem med ros til lokale ildsjæle og kontante beviser på støtte til spændende
projekter.

02.05.2018. Foreningspuljen er på trapperne
Nogle detaljer om ansøgningskriterierne er årsagen til, at DIF og DGI’s foreningspulje endnu ikke er
åben for ansøgninger.

25.04.2018. Børnekarnevalet og Aalborg Kulturskole
modtager støtte fra Spar Nord Fonden til ny musikscene
Musikskolebørn i Nordjylland kan glæde sig til en stor oplevelse, når de til Børnekarneval i
Kildeparken får mulighed for at spille på en professionel scene støttet af Spar Nord Fonden med
75.000 kr.

FRISTER

10.06.2018. Kommuner og digelag kan få støtte til diger
Står kommuner eller digelag klar til at etablere eller forstærke diger i 2018, kan de nu søge om en
økonomisk håndsrækning fra en ny pulje på ni mio. kroner.

04.06.2018. Flere kulinariske oplevelser, petanque, musik,
dans eller wellness-oplevelser til de ældre
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at
øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Kommuner, plejehjem, privatpersoner,
frivillige foreninger og organisationer kan søge.

30.05.2018. Puljen Støtte til landsdækkende frivillige sociale
organisationer 2018 er udmeldt
Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af landsdækkende frivillige sociale organisationer, hvis
formål er at yde en social indsats for borgere i Danmark. Ansøgningsfrist: 30. maj 2018 kl. 12.00.
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