Invitation
Kære fynske kultur- og fritidsforeninger, idrætsklubber, lokalråd og lokale
initiativgrupper mfl.
Har I en god idé, der skal have vind under vingerne?
Har I brug for støtte til et projekt?

KOM TIL FUNDRAISING DAG FYN
Torsdag den 15. september 2022
Kl. 16.00 til 21.00
Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

✓ Mød fonde - og hør hvordan I laver den gode ansøgning
✓ Find pengene - og gør jeres projekt fortjent til dem
✓ Få værktøj, der virker - gør jeres projekt og fondsansøgning endnu bedre
✓ Test idéen - og få gode råd til at komme godt videre
✓ Få samarbejdet til at blive 2 + 2 = 5
De fynske kommuner i Byregion Fyn inviterer
til en spændende dag med fokus på
projektudvikling, fundraising og gode ansøgninger.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet –
der er et begrænset antal pladser.

Deltagelse er gratis,
men kræver tilmelding
via nemtilmeld

Se program på næste side for inspiration og
sammensæt dit/jeres eget program med de oplæg, som
passer lige til jeres projekt og forening.

Tilmeld jer her!

Program
15:30

Ankomst, registrering, kaffe/te/kage og netværksaktivitet

16:00

Fælles velkomst og oplæg
• Velkomst v/ Iben Bech, formand for Folkeoplysningsudvalget i
Faaborg – Midtfyn Kommune
• Albanifonden – Et eksempel på en lokal fond med betydning for
foreninger
• Lokale- og Anlægsfonden – Et eksempel på en national fond med
lokal betydning
Pause + besøg en stand + find lokalet for næste oplæg

17:30

Spor 1: Mød en fond – vælg ét oplæg i sporet
Oplæg 1: Mød Realdania
Oplæg 2: Mød Nordea-fonden
Oplæg 3: Mød Landdistriktspuljen
Pause, sandwich, vand + besøg en stand

18:45

Spor 2: Viden om … – vælg ét oplæg i sporet
Oplæg 4: Hold fast i din ildsjæl, hvordan sikrer vi det lokale
engagement v/ naboskab.dk
Oplæg 5: Friluftsrådet
Oplæg 6: Værktøjet fonde.dk v/ fonde.dk

19:45

Spor 3: Inspiration – vælg ét oplæg i sporet
Oplæg 7: Aktivér lokale penge- idéworkshop v/ Korinth Kro
Oplæg 8: Mød en forening med praktisk fundraising erfaring
v/ FS Træklatring og FS Mountainbike
Oplæg 9: Fundraising Do´s and Don´ts v/ Aktiv Fundraising
Pause + besøg en stand

20:30 - 21

Fælles oplæg
• Crowdfunding v/ Crowdnerds

I STAND-OMRÅDET KAN DU BLANDT ANDRE MØDE:
Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden, Realdania, Landdistriktpuljen,
Naboskab.dk, Fonde.dk, Friluftsrådet, Aktiv Fundraising, Aktivér lokale penge,
Crowdnerds, Primus Motor, SEAF, Up Front Europe, Landdistrikthuset,
Kulturregion Fyn, Region Syddanmark, LAG MANK, LAG SØM, LAG Småøerne,
LAG Langeland-Ærø samt repræsentanter fra de fynske kommuner

FØR DU TILMELDER DIG….
For at få det bedste udbytte af Fundraising Dag FYN er det en god idé at overveje:
Hvad har vi brug for at lære noget mere om?
På Fundraisingdagen er der forskellige oplæg om det at skabe et godt projekt og
hvordan man skriver en god ansøgning. I tilrettelægger jeres program bedst ,
hvis I på forhånd overvejer, hvad I har brug for at vide mere om og få praktiske
råd til.
Hvad vil vi gerne spørge fondene om?
Har vi spørgsmål til de fonde, der kommer? Er der noget, vi synes, at fondene
skal vide om vores projekt?
Hvor mange deltager vi fra foreningen? Og hvilke oplæg melder vi os til?
Giver det bedst mening, at I spreder jer, så I samlet får det bredeste udbytte?
Eller om er det bedst, at I hører de samme oplæg og får samme værktøj?
Hvilken projektidé drømmer vi om at finde finansiering til?
På Fundraisingdagen er flere kommuner, fundraising konsulenter, fonde og
puljer repræsenteret med en stand, hvor I kan møde dem. Det giver jer mulighed
for at trykprøve jeres projektidé hos dem, der kan støtte jeres projekt. Spørg og
bliv bedre til at søge om midler.

Tilmeld dig / jer her: nemtilmeld.dk
Tilmeldingsfrist: 8. september

