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Hvad 
vil vi opnå?
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Vi skaber livskvalitet for alle 
gennem det byggede miljø

 I Danmark bor godt 5,7 mio. mennesker

 Her er 98 kommuner, ca. 1.400 byer og flere end 
4 mio. bygninger udgør rammen om vores hverdag 

 Det er her, vi bor, arbejder, går i skole, dyrker 
vores fritid og lever vores liv. Og det er her, 
Realdania gør en forskel. 

 Det er her vi skaber livskvalitet
gennem det byggede miljø
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Hvad har vi nået – i tal
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Basiskapital pr. september 2000

Samlet filantropisk bidrag

Skat

Egenkapital 31. december 2018

Samlede filantropiske projekter

Igangværende projekter 31.12.18  

Samlet projektøkonomi

Vores andel

10,5 mia. kr.

18,7 mia. kr.

4,4 mia. kr.

22,0 mia. kr.

3.675 projekter

726 projekter

Ca. 23,4 mia. kr.

Ca. 11,2 mia. kr.
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Tre fælles strategiske mål 
for den samlede forening

Vi er her for de nuværende 
og fremtidige generationer

Vi fremmer ny viden og 
innovation

Vi fremmer en bæredygtig 
udvikling



Hvordan 
arbejder 
vi?
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Samfundsudfordringer 
i det byggede miljø 

Eksempler:

 Klimaudfordringer

 Social og økonomisk segregering

 Flere ældre og flere singler

 Dårligt indeklima

 Lokalt fællesskab

 Demografiske ændringer
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Filantropistrategien

Tre overordnede begreber:

 Filantropiske mål, er seks samlede mål, 
der udgør rammen for det filantropiske virke 
og samler Realdanias initiativer og projekter.
De erstatter de tidligere programmer.

 Initiativer, består af en række forskellige 
aktiviteter initieret af Realdania primært med 
udgangspunkt i katalytisk filantropi, baseret 
på problemanalyse og datagrundlag

 Projekter, kan være ansøgningsdrevne 
og initieret af Realdania, typisk baseret på 
klassisk eller strategisk filantropi 
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Vores seks filantropiske mål
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Samarbejder, projekter, 
netværk og videndeling

 Samarbejde og partnerskaber er en 
central del af vores arbejdsform

 Pilotprojekter med planlægning og 
realiseringsprojekter

 Vi deler viden og erfaringer, både i 
faglige miljøer, til offentligheden og 
til vores medlemmer

 Vores samarbejdspartnere er 
f.eks. staten, kommunerne, fonde, 
foreninger, forskere, det private 
erhvervsliv, investorer og lokale 
frivillige ildsjæle.



Eksempler på 
indsatser og 
projekter



Mulighedernes Land 
Hammerhavn, Bornholm



Tøndermarsk initiativet
Vidåen og marsken
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Landsbyklynger

 En landsbyklynge er et netværk af landsbyer 
arbejde sammen om fælles strategisk mål. 

 Landsbyerne benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. 

 Kommunen indgår som partner 

 Mål: Fastholde og styrke livskvaliteten på landet

 Partnerskab mellem DGI, Lokale og Anlægsfonden 
og Realdania



Stedet Tæller
Steder i Landskabet - Tipperne



Underværker

Faaborg Havnebad
Faaborg



Underværker



Hvordan kan 
et projekt 
opnå støtte?

1



Du kan også bruge  

Vores egne initiativer og 
projekter skal:

 Understøtte et eller flere af de seks filantropiske 
mål

 Rumme en klar filantropisk opgave – f.eks. en 
opgave, som markedet eller det offentlige ikke 
selv kan løse

Derudover skal alle initiativer og projekter også

 Tilføre kvalitet i det byggede miljø

 Have defineret en klar rolle for Realdania og en 
exit-strategi

 Udvikle, forandre og nytænke
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Bevillingsprincipper for 
projektansøgninger

 Store bygningsprojekter skal have væsentlig 
regional eller national værdi

 Små bygningsprojekter skal styrke livskvalitet 
gennem lokale fællesskaber, engagement 
og/eller lokalt initiativ

 Øvrige ansøgninger f.eks. Vedr. forskning, 
analyse eller øvrige skal understøtte Realdanias 
formål og strategiens mål

 Det er ikke en forudsætning, at ansøgninger 
udefra er understøttet af detaljeret data eller 
funderet i et specifikt samfundsproblem
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Kom rigtigt fra start

 Hvad vil I selv forandre og udvikle?

 Jo større projekt, jo større indsats

 Støtte til at udvikle og kvalificere den gode 
ide

 Ideen skal være bæredygtig – på den korte 
og lange bane
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Drømme og realisme

 Hvis ikke I selv vil bære en risiko, er der heller 
ikke andre der vil ☺

 Projekter er ikke øer …

 Ildsjæle kan noget helt særligt
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Starten på et godt 
samarbejde…

 Bevillingsbrev

• Økonomi og udbetaling

• Formidling

• Involvering & og rapportering

 Opstartsmøde

 Evt. deltagelse i styregrupper

 Løbende rapportering

 Udbetaling af støtte



Du kan også bruge  

Følg med

 Kampagner og calls på realdania.dk

 Læs mere på realdania.dk og tilmeld dig 
vores nyhedsbrev

 Download vores app, og følg med 
i projekter over hele landet

 Følg os på Facebook, Twitter, 
LinkedIn og Instagram

#realdania @realdaniadk



Spørgsmål?


