
Vi støtter gode liv
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”Nordea-fonden har et almennyttigt 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.”



Der var engang…
Fra sparekasse til almennyttig fond

Foto: Høng 1984



Organisation
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Bestyrelse Administration



Dialog er vigtig
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Få en hurtig vurdering indenfor 72 timer 

på www.nordeafonden.dk eller kontakt os 

direkte

http://www.nordeafonden.dk/
https://youtu.be/lbvNn01JFPo
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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 børn der blomstrer

8Foto: SANGGLAD



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



Flere ud i det fri

10Foto: Naturfamilier´af Ditte Valente



Projektopfølgning
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Lokalpuljen
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Foto: Havneselskabet
Roskilde
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Flere stærke fællesskaber med Lokalpuljen
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Mindre uddelinger

Geografisk spredning



Lokalpuljen – op til 100.000 kr.
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Foto: Hvidovre Harmonika Venner – støtte til nye instrumenter

Fokus på initiativer, der:

• Indeholder aktiviteter, bidrager til det lokale 

fællesskab samt involverer og er til glæde for 

mange i foreningen eller i lokalområdet.

• Bred mangfoldighed af gode liv – mange, 

mindre projekter i hele landet fremfor færre 

og større.

Målgruppe

• Foreninger og andre almennyttige 

organisationer. Offentlige- og selvejende 

institutioner



Hvad lægger vi vægt på?

• Den gode idé

• Konkrete aktiviteter

• Realistiske målsætninger

• Organisation

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



Hvordan søger man?

1. Login med foreningens NemID 

medarbejdersignatur via Nordea-fondens 

ansøgningsportal.

2. Opret profil og lokal ansøgning
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3.   Indsend ansøgning, budget og evt. bilag

4. Afvent svar (3-4 mdr. sagsbehandlingstid)

5. Udbetaling direkte til foreningens 

NemKonto
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19Fanø 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…
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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? 


