
Vores 
fundraising
skaber værdi

Fundraiseren hjælper dig med at skaffe midler hjem fra 
private fonde, offentlige puljer og internationale støtteordninger.



Vi arbejder med 
fundraising på 
strategisk og 
praktisk niveau

Siden 2010 har Fundraiseren skaffet mere end 300 
mio. kr. til projekter og uddannet mere end 8.000 
kursister. I dag er Fundraiseren en førende virksomhed 
i Danmark inden for fundraising målrettet private 
fonde og offentlige puljer.

Med dygtige konsulenter og kontorer i både Silkeborg 
og Valby dækker vi et stadigt voksende kundemarked, 
hvor alt fra kommuner til kulturinstitutioner har 
behov for professionel rådgivning og kvalitetssikring af 
støttemuligheder og fondsansøgninger eller behov for 
– gennem kurser og uddannelse – at blive bedre til at 
varetage fundraising indsatsen selv. 

Fundraiseren står også bag produkterne Håndbog i 
fundraising, Fonde.dk, Grant Manager, Fundraising 
Manager, og Vejviser til Legater og Fonde, som du alle 
kan læse om i denne folder. 

Held og lykke med din fundraising indsats!

Fundraiseren har været i gang siden 2010 og 
blev født ud af iværksætteri, finanskrise og 
”blod på tanden” til at hjælpe ildsjæle og 
projektmagere – store som små – med at 
finde eksterne tilskudsmidler til at realisere 
ambitiøse, vilde og nytænkende projektidéer.

Rasmus Munch | Partner Dennis Hørmann | Partner



De 5 faser 
i fundraising 
processen

Et fundraising forløb med Fundraiseren følger typisk en eller flere af de 5 faser i 
fundraising procesmodellen, som er udviklet af Fundraiseren. Modellen fokuserer på 
både den praktiske og strategiske fundraising og er grundstenen i arbejdet med 
fundraising til projekter og vores forskellige kursus- og uddannelsesforløb.

Gennem mange års erfaring med at hente fondsmidler hjem har vi 
opbygget en unik viden om de private fonde og offentlige puljer og hvad 
de forventer. Screening af de rette fonde og puljer samt vinkling af dit 
projekt er nogle af de vigtigste nøgler til succes. Det er her vi starter.

Behovsafklaring 
og ressourcer

Fase 1 Kompetencer og erfaring
Tid, økonomi og ansvar
Drømmescenarier
Afklaring af HV-spørgsmål

Fondsstrategi 
og retning

Fase 2 SWOT- / PEST-analyse
Screening af fonde/puljer
Vinklingsmuligheder
Tids- og handlingsplan

Inddragelse og 
præsentation

Fase 3 Brugere og målgrupper
Interessenter og partnere
Kernefortællingen
Fondsdialog og pitch

Ansøgning, budget 
og afsendelse

Fase 4 Ansøgningsstruktur
Budget og finansiering
Skriveteknik og storytelling
Formalia og finish

Opfølgning og 
projektafvikling

Fase 5 Tilsagn eller afslag
Formidling og dialog
Evaluering
Afrapportering
Drift og forankring



Fundraising 
til projekter

Rådgivningsmøde 

På et rådgivningsmøde vil en velforberedt 
og professionel fundraiser hjælpe dig videre 
med rådgivning og sparring samt en 
handlingsplan til dit projekt.
 
4.000 – 6.000 kr. ex. moms

Projektudvikling 

Vi laver interessentanalyser og faciliterer 
workshops, der understøtter udviklingen af 
din projektidé med udgangspunkt i 
brugernes behov og ønsker.
 
30.000 – 50.000 kr. ex. moms

Fondsansøgning 

Med hjælp til fondsansøgning får du 
tilknyttet en professionel fundraiser til dit 
projekt og transformeret din vision til 
støtteværdige fondsansøgninger.
 
20.000 – 60.000 kr. ex. moms

Projektformidling 

Få hjælp til at fortælle dit projekts historie, 
så fonde og samarbejdspartnere ikke 
glemmer, at de er del af jeres succes. Det 
gøder jorden for fremtidige samarbejder.
 
20.000 – 40.000 kr. ex. moms

Læs mere om fundraising produkternes indhold, udbytte, kundereferencer og vilkår på www.fundraiseren.dk/fundraising eller 
kontakt os på info@fundraiseren.dk. Priser er vejledende. Der henvises til altid gældende priser på www.fundraiseren.dk.

OPGAVE: 

BORREN – Højby Idræts- og Kulturcenter

BEVILLING: 
28.000.000 kr.

Odsherred Kommune

« Tak for jeres indsats i at hjælpe med at skaffe de 
mange millioner til vores flotte byggeri, der ikke ville 
være blevet så ambitiøst uden Fundraiserens hjælp.”
Eva Ormstrup, Centerchef, Odsherred Kommune

OPGAVE: 

Naturhus Gjern Bakker
BEVILLING: 
2.300.000 kr.

KFUM-spejderne i Gjern

« Projektet blev en realitet, fordi vi var vedholdende 
og velorganiserede, og fordi vi tog beslutningen om at 
søge velkvalificeret rådgivning hos Fundraiseren.”
Keld Tolstrup, Projektleder, KFUM Spejderne i Gjern

OPGAVE: 

Etablering af Væksthuset
BEVILLING: 
10.000.000 kr.

Teatret Aveny-T

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s fokus 
på og succes med at hente fondsmidler hjem til både 
anlæg og forestillinger. Vi har med Fundraiseren fået 
en professionel og faglig kompetent partner til den 
praktiske fundraising.”
Jon Stephensen, Teaterdirektør, Aveny-T

Fundraising
Klippekort

10.000 kr. ex. moms

Vi kan hjælpe dig med alt fra screening af støttemuligheder til 
udarbejdelse af projektbeskrivelse og fondsansøgninger!

https://fundraiseren.dk/fundraising/
mailto:info%40fundraiseren.dk?subject=
mailto:https://fundraiseren.dk/?subject=


OPGAVE: 

BackTrace digital løsning
BEVILLING: 
2.500.000 kr.

Regionshospitalet Silkeborg

« Fundraiseren var en aktiv del af vores program-
udvikling og bidrog med skarpe spørgsmål og 
visualiseringer. Dette arbejde resulterede blandt andet 
også i en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet til 
vores flagskibsprojekt ”BackTrace digitale løsning.”
Camilla Blach Rossen, Programleder, Regionshospitalet Silkeborg

OPGAVE: 

Monument af Dirch Passer
BEVILLING: 
800.000 kr.

Foreningen Dirchs Venner

« Fundraiseren viste gennem hele forløbet en stor 
vilje, motivation og professionalisme til at 
gennemføre projektet!”
Henrik Hansen, Formand, Foreningen Dirchs Venner

OPGAVE: 

Nye Bøgescener 
BEVILLING: 
2.600.000 kr.

Skanderborg Festivalklub

« Fundraiseren var afgørende for at få defineret, 
beskrevet og udarbejdet projektmaterialet samt at få 
søgt midlerne hjem hos Salling Fondene.”
Kasper Bjergbæk, Kommerciel chef, Smukfest

OPGAVE: 

Etablering af Sæby Spektrum

BEVILLING: 
2.500.000 kr.

Sæby Spektrum

« Tak for løbende sparring, rådgivning og professionelt 
ansøgningsarbejde med de rette vinklinger til Sæby 
Spektrum. Med jeres assistance står vi nu med et fuldt 
finansieret projekt.”
Lars K. Nielsen, Centerleder, Sæby Fritidscenter & Hostel

OPGAVE: 

Modernisering af Sal 1
BEVILLING: 
2.250.000 kr.

Korsør Biograf Teater

« Vi har fået god vejledning og har gennem hele 
projektet, som har været en langvarig proces, haft 
mulighed for sparre med Fundraiseren.”
Charlotte Kaas, Bestyrelsesformand, Korsør Biograf Teater

OPGAVE: 

Byggeri af ny elevfløj
BEVILLING: 
10.000.000 kr.

Askov Højskole

« En stor tak for et meget veludført arbejde i forbindelse 
med at rejse midler til Ny Rolighed – vores nye elevfløj.  
Vi har oplevet samarbejdet med Fundraiseren som 
yderst positivt fra start til slut.”
Bjarne Bundsgaard Nielsen, Forretningsfører, Askov Højskole



Bliv en endnu bedre fundraiser gennem deltagelse på 
inspirerende dagskurser, workshops og webinarer!

Fundraising 
kurser

Fundraising dagskursus 

Trænger du til en update på fundraising 
fronten – eller er du ny i feltet? Tilmeld dig 
et af de populære dagskurser i fundraising i 
enten Valby eller Silkeborg.
 
3.000 kr. ex. moms

Online workshops 

Hold prisen på både kursus- og transport-
udgifter nede og deltag på vores nye 4 
timers online workshops i fundraising, som 
vi løbende afholder på Zoom.
 
1.500 kr. ex. moms

Fundraising Manager 

Bliv akkrediteret Fundraising Manager og få 
bevis på din kunnen! Uddannelsen udbydes 
i samarbejde med IBA i Kolding. Holdstart 
hvert forår og efterår.
 
19.500 kr. ex. moms

Fundraising webinar 

Få en gratis introduktion til fundraising og 
stil dine spørgsmål til ”fundraising 
eksperten” på vores populære webinarer. 
Afholdes løbende. Max. 100 deltagere.
 
Gratis deltagelse

Læs mere om kursernes agenda, udbytte, kundereferencer og vilkår på www.fundraiseren.dk/kurser eller kontakt os på 
info@fundraiseren.dk. Priser er vejledende. Der henvises til gældende priser på www.fundraiseren.dk.

Fundraising 
skrivekursus

3.750 kr. ex. moms

Kursuskalender 2021

Kursus Dato og tid Sted Pris

Fundraising webinar 05-01-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising webinar 02-02-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising dagskursus 16-02-2021 kl. 9-16 Valby 3.000

Fundraising dagskursus 23-02-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.000

Fundraising webinar 02-03-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising Manager 03-03-2021 kl. 09-16 Kolding 19.500

Fundraising skrivekursus 16-03-2021 kl. 9-16 Valby 3.750

Online workshop 18-03-2021 kl. 10-14 Online 1.500

Fundraising webinar 06-04-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising webinar 04-05-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising dagskursus 11-05-2021 kl. 9-16 Valby 3.000

Fundraising dagskursus 18-05-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.000

Fundraising webinar 01-06-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Online workshop 17-06-2021 kl. 10-14 Online 1.500

Fundraising dagskursus 07-09-2021 kl. 9-16 Valby 3.000

Fundraising dagskursus 14-09-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.000

Fundraising webinar 05-10-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising skrivekursus 12-10-2021 kl. 9-16 Valby 3.750

Fundraising skrivekursus 26-10-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.750

Fundraising webinar 02-11-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising dagskursus 23-11-2021 kl. 9-16 Valby 3.000

Fundraising webinar 30-11-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising dagskursus 30-11-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.000

Online workshop 09-12-2021 kl. 10-14 Online 1.500

Samlet overblik over alle fundraising kurser, workshops og uddannelser 
i 2021. Læs mere og tilmeld dig på Fundraiserens hjemmeside.

Fundraising skrivekursus 23-03-2021 kl. 9-16 Silkeborg 3.750

Fundraising webinar 10-08-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Fundraising Manager 01-09-2021 kl. 09-16 Kolding 19.500

Fundraising webinar 07-09-2021 kl. 10-11 Online (Zoom) Gratis

Online workshop 09-09-2021 kl. 10-14 Online 1.500

https://fundraiseren.dk/kurser/
mailto:info%40fundraiseren.dk?subject=
mailto:https://fundraiseren.dk/?subject=


10 gode råd 
om fundraising

1. Find lokale alliancer
Det virker altid positivt, hvis du har tænkt lokale 
interesser ind i dit projekt. Det kan fx være tilsagn 
om lokal medfinansiering fra byrådet eller et 
samarbejde med foreninger.

2. Hav fokus på det innovative
Fonde er ikke glade for at kopiere andre, og derfor 
er det vigtigt altid at have øje for det nyskabende 
og anderledes i projektet. Du kan ikke forvente at 
få midler til ”hyldeprojekter” og den løbende drift.

3. Tidlig kontakt
Det er en god ting at være i god tid med din 
ansøgning, men du må heller ikke være så tidligt 
ude, at du kun har en idé og ikke har været ude 
at undersøge mulighederne for implementering 
endnu. Det er vigtigt, at du har en afklaring ift. 
egenfinansiering og evt. tilladelser.

4. Tag personlig kontakt – få en ’ambassadør’
Det er godt at få en kontaktperson i fonden eller 
puljen. På den måde får du kvalificeret rådgivning 
til at færdiggøre din projektbeskrivelse og 
udforme en ansøgning, der lever op til fondens 
krav og betingelser.

5. Vær bevidst om, hvilket projekt du vil have
Du skal være bevidst om, hvad det er for et projekt, 
du vil sætte i værk og være loyal over for din idé. 
Derfor skal du fx ikke dreje projektet i en anden 
retning bare for at få midlerne i hus.

6. Spild hverken din eller fondens tid
Sæt dig ind i fondens formål og vedtægter og 
koncentrer dig om de fonde, der passer til dit 
projekt i stedet for at skyde med spredehagl efter 
mange fonde. Brug kræfterne på at målrette din 
ansøgning til den enkelte fond.

7. Vurder trends
Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i 
lokalsamfundet. Er der fx fokus på udviklings-
tendenser inden for sundhed eller socialt arbejde, 
som du kan tænke med ind i dit projekt.

8. Søg evt. professionel hjælp fra en fundraiser
Du kan spare mange kræfter og øge udsigten til, at 
den nødvendige støtte bliver rejst, hvis du har folk 
med i ansøgningsprocessen, som er fortrolige med 
fundraising. Det kan være medarbejdere i din kom-
mune eller region eller private konsulentfirmaer.

9. Fortæl, hvem du ellers har søgt hos
Det er de færreste fonde, der foretrækker at være 
alene om et projekt. Derfor kan det være en fordel, 
hvis en anden fond allerede har givet positivt 
tilsagn om støtte. Det bevirker, at projektet har fået 
en form for blåstempling.

10. Beskriv ”livet efter fondstøtten”
Det har betydning for dit projekt, om det kan vide-
reføres efter en given projektperiode. Det er godt, 
hvis du kan dokumentere, at de nye faciliteter og 
aktiviteter kan leve efter projektperioden.

Bliv klædt endnu bedre på til ansøgningsprocessen

Ofte stillede 
spørgsmål

Hvad koster det at få hjælp?

Prisen for hjælp til fundraising afhænger meget af, i hvilken fase dit projekt pt. befinder 
sig. Er det blot en idé eller foreligger der konkret materiale? I de fleste tilfælde arbejder 
Fundraiseren ud fra et fast honorar for igangsætning af fundraisingarbejdet samt et 
succesfee, når der modtages en bevilling. Faste honorarer ligger typisk ml. 
20.000 - 60.000 kr. ekskl. moms og succesfee på ca. 8-10 %. Ved timeafregning er prisen 
1.200 kr. pr. time ekskl. moms. Fundraiseren arbejder ikke med no-cure-no-pay (NCNP).

Hvad betyder no-cure-no-pay (NCNP)?”

No cure no pay (NCNP) er en betegnelse for et forløb, hvor du ikke betaler en ekstern 
fundraiser et beløb for igangsætning af fundraisingarbejdet, men derimod kun betaler, 
såfremt der kommer midler ind til projektet. Der vil typisk være tale om et højere 
succesfee ved bevilling, da fundraiseren tager en risiko ved i princippet at arbejde gratis 
for dig. Fundraiseren arbejder ikke med no-cure-no-pay (NCNP).

Hvad betyder succes-fee?

Succesfee er betegnelsen for det honorar en fundraiser modtager i tilfælde af bevilling 
til dit projekt. De fleste eksterne fundraisere arbejder med en form for succesfee. Det 
betyder, at du som kunde skal betale et aftalt beløb til fundraiseren, som oftest er en 
procentuel del af de indkomne midler. Procentsatsen er normalt ml. 5-15%. Det er ikke 
muligt at inkludere udgifter til en ekstern fundraiser i projektbudgettet.

Hvad skal jeg bidrage med i et samarbejde?

Hos Fundraiseren stiller vi også krav til dig i et samarbejde. Vi arbejder dagligt med 
projekter inden for mange forskellige fagområder, hvor vores faglige kompetencer 
bliver udfordret. Vi er gode til fundraising, men har ikke de samme faglige kompetencer 
som dig inden for dit arbejdsområde. Derfor forventer vi, for projektets bedste, at du 
bidrager med din viden og kompetencer i udviklingen af ansøgningsmaterialet.

Hvornår skal jeg kontakte en fundraiser?

Det optimale tidspunkt at kontakte Fundraiseren på er, når du har skitseret din 
projektidé og har taget stilling til hvorfor projektet er nødvendigt, hvilke aktiviteter der 
skal gennemføres, hvem projektet kommer til gode, og hvad det koster at gennemføre 
projektet. Her er det hensigtsmæssigt, at du på ansøgningstidspunktet selv har 
tilvejebragt en del af finansieringen – enten gennem egne eller 
samarbejdspartneres ressourcer.



Fundraiseren
Ballevej 1C
8600 Silkeborg

+45 30 499 655
info@fonde.dk
www.fonde.dk

Danmarks største fundraising portal
Fonde.dk

Find fonde og puljer på Danmarks største og mest opdaterede 
fundraising portal.

Hør fundraising podcasts, få redigerbare skabeloner og læs 
fundraising artikler.

Læs og modtag dagsaktuelle nyheder – fra nye ansøgningsfrister 
til bevillinger.

Få et overblik og tilmeld dig fundraising kurser og andre 
fundraising events.

Besøg www.fonde.dk

Grant Manager ApS
Ballevej 1C
8600 Silkeborg

+45 30 499 655
info@grantmanager.io
www.grantmanager.io

Få sat fundraising i system
Grant Manager

Hold styr på fonde, projekter og ansøgninger på én 
brugervenlig platform.

Få et system, som bevarer al data om fundraising og 
arbejdsprocesser.

Hent rapporter med nøgletal om bl.a. dine fonde, projekter 
og ansøgninger.

Få alle deadlines og opgaver sat i system – fra frister til 
afrapportering.

Besøg www.grantmanager.io



Dennis Hørmann, Partner 
+45 40 34 70 78 · dh@fundraiseren.dk

« Gør dit projekt ikke en forskel for samfundet, så 
gør det heller ikke en forskel for fonden. Det er af 
afgørende betydning, at du forstår målgruppen og 
besvarer spørgsmålet hvorfor.

Rasmus Munch, Partner 
+45 40 82 16 00 · rm@fundraiseren.dk

« Det er ikke mængden af tid, der afgør, om du får 
succes med fundraising til dine projekter. Det er 

mængden af erfaring, viden, effektivitet og et stærkt 
netværk der gør forskellen.

Jylland og Fyn
Ballevej 1C

8600 Silkeborg

Sjælland
Vigerslev Allé 18, 3.

2500 Valby

info@fundraiseren.dk
+45 30 499 655
CVR 32 74 33 58


