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Internationale faglige og videnskabelige konferencer har stor betydning for Danmark. De 
profilerer vores faglige og videnskabelige miljøer, og de kan udgøre en stærk positionerings-
platform for netop dit fagområde. Desuden skabes en stor meromsætning og vækst for 
hoteller, konferencesteder, restaurationer, butikker m.v.

Du er måske medlem af en international organisation eller har på anden vis mulighed for at 
tiltrække en international konference til Danmark. Mange spørgsmål melder sig, når man skal 
være vært for en international kongres.

Et af de vigtigste knytter sig til økonomi og finansiering. Hvordan får man budgettet til at 
hænge sammen, og hvor kan man søge hjælp? Vi ved, at netop denne usikkerhed om økonomi 
og finansiering for langt de fleste vil være den største barriere for at stå i spidsen for en 
konference.

Finansiering af kongresser tilvejebringes som oftest fra forskellige kilder, og varierer fra 
kongres til kongres. Nogle kongresser har lettere ved at tiltrække sponsorater end andre, 
ligesom der kan være store forskelle i mulighederne for egenfinansiering via deltagergebyr. 

Denne vejledning informerer om de vigtigste principper for fundraising og sponsorstøtte, når 
man skal skaffe finansiering til kongresser, konferencer og møder. 

Med fundraising menes der ansøgning om økonomisk støtte fra private fonde og offentlige 
puljer. Sponsering omhandler støtte fra virksomheder og organisationer. Der kan med fordel 
tænkes i sammenspillet mellem disse to muligheder for ekstern finansiering. Fonde og puljer 
bevilger udelukkende økonomisk støtte, mens der også er muligheder for at få sponseret 
bl.a. materialer, events, transport etc. 

Vejledningen giver svar på de vigtigste og oftest stillede spørgsmål i relation til at arbejde 
med fundraising og sponsering - både for nybegynderen og for den øvede fundraiser, som har 
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erfaring fra tidligere afholdte kongresser. Der er praktiske hjælpeværktøjer til udarbejdelse af 
projektansøgning, budget og tidsplan, en tjekliste med alt det, man skal huske i fundraising 
processen samt links til fondsoversigter, hvor man kan finde frem til en lang række aktuelle 
støttemuligheder. 

Vi håber, at I finder vejledningen nyttig og får succes med fundraising og sponsering fremover.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen 

Wonderful Copenhagen

VisitAarhus

VisitAalborg

Syddansk Turisme



Det kan være en relativt ressourcekrævende og langvarig proces at søge ekstern finansiering 
til en kongres. Det er derfor nødvendigt at estimere ressourceforbruget og afdække de 
potentielle tilskudsmuligheder, inden ansøgningsprocessen påbegyndes. 

Det er også vigtigt at fastlægge kongressens formål, indhold, resultater og organisationen 
omkring kongressen. De organisatoriske rammer og kompetencer er vigtige for realiserbarheden 
og dermed for bevillingsgivernes vurdering. Det skal afklares, om der er den fornødne kapacitet 
i organisationen til at planlægge og gennemføre kongressen - og om der er velvilje internt i 
organisationen og eksternt for jeres kongres. 

Overvej endvidere behovet for lobby-arbejde i forhold til politikere, ressourcepersoner, 
skeptikere og eventuelt de internationale organisationer, som kan tildele jeres institution 
den påtænkte kongresaktivitet. 

I forbindelse med afklaring af ressourcerne, kan det overvejes at tilknytte eksterne rådgivere 
til at guide jer eller overtage aktiviteterne i forbindelse med planlægning og gennemførsel 
af kongressen. Der findes en række virksomheder - Professionel Congress Organizers (PCO), 
som arbejder professionelt med organisering af kongresser.

Tag eventuelt kontakt til den regionale turist- og kongresorganisation i dit lokalområde for 
at høre, hvilke PCO’ere, som de kan anbefale. Bagerst i denne vejledning findes links til de 
regionale turist- og kongresorganisationer.

Det anbefales under alle omstændigheder at etablere en lokal organiseringskomité (Local 
Organizing Committee) så tidligt i forløbet som muligt til varetagelsen af planlægning og 
afholdelse af kongressen. Ansvar og arbejdsopgaver skal aftales i gruppen, herunder 
ansvaret for fundraising og sponsorstøtte. Organiseringskomitéen skal have de fornødne 
kompetencer og tidsmæssige ressourcer til rådighed til at gennemføre arrangementet. 

Forberedelse af kongressen
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Fundraisingprocessen indebærer afdækning af relevante fonde, udarbejdelse af ansøgninger 
samt fondenes behandling af ansøgninger. Behandlingstiden hos de enkelte fonde og puljer 
varierer. Der kan gå flere måneder, fra fonden modtager en ansøgning, til ansøgningen bliver 
behandlet og der foreligger en støttebevilling eller et afslag. 

Det er derfor nødvendigt at påbegynde ansøgningsprocessen så tidligt i forløbet som 
muligt efter værtskabet for kongressen er fastlagt. Vær opmærksom på at tilpasse 
ansøgningstidspunktet i forhold til planlægningen af kongressen. Generelt gælder det princip, 
at fondene tildeler midler til projektstart inden for det samme år, hvor fonden ansøges. 

Der kan altså ikke søges midler til afholdelse af et arrangement, som vil foregå på et betydeligt 
senere tidspunkt. Men man kan overveje at søge tilskud i flere faser, dels til udvikling af 
arrangementet og når tiden kommer, til afholdelse af arrangementet. Tidsplanlægning er 
derfor meget nødvendig for at optimere mulighederne for tilskud. 

Dette kapitel omhandler fundraisingprocessen, og hvilke elementer, I skal tænke ind i 
planlægningen af kongressen og udviklingen af fondsansøgninger.

Hvad kendetegner den kongres, der har succes med fundraising?
De fleste fonde finder det vigtigt, at deres støttemidler tilfører målgruppen og måske også 
samfundet som helhed noget nyt. Kongressen skal derfor helst have en nyhedsværdi i form 
af ny viden, et nyt produkt, nye metoder, nye aktiviteter etc. eller en videreudvikling af 
tilsvarende. Her kan det være gavnligt at se på aktuelle trends inden for samfundsudviklingen 
generelt og i forhold til politiske strømninger. Fondenes indsatsområder og prioriteringer 
følger overordnet set disse tendenser.  

Det skal afklares og beskrives, hvad det lige præcis er, der gør jeres kongres helt unik. 
Hvis jeres kongres relaterer til aktuelle tendenser inden for samfundsudviklingen og har 
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velbegrundede ”Unique Selling Points” giver det forbedrede muligheder for ekstern støtte. 

I denne proces kan I undersøge, om der er andre vinkler på kongressen, jeres organisation og 
fagområde, som medfører mulighed for at udvide ansøgningen og dermed også øge antallet 
af fonde, der kan ansøges. 

Det er ligeledes vigtigt at afklare de værdier/overordnede målsætninger, som arrangementet 
repræsenterer. Værdierne skal tydeliggøres over for fondene og de kan sammen med 
kongressens nyhedsværdi være afgørende for at opnå fondsstøtten.

Kongressen skal matche fondens støtteprofil, dvs. hvad fonden giver tilskud til. Den reelle 
støtteprofil kan være smallere end oplyst på eksempelvis hjemmesider, og det er derfor 
vigtigt at undersøge dette nærmere, inden man ansøger. Ligeledes skal man orientere sig 
om, hvilke beløb, fondene har til rådighed og typisk uddeler til den enkelte ansøger. Nogle 
fonde uddeler millioner ad gangen og andre fonde kun småbeløb. Det er vigtigt at vide på 
forkant, så har man større chance for at ramme plet.

Om fonden finder netop jeres kongres støtteberettiget blandt mange andre relevante og 
velformulerede projektansøgninger, afhænger i hovedsagen af, om den lever op til disse 
vigtige punkter:  

→ Kongressen er relevant i forhold til fondens formål
→ Kongressen har en nyhedsværdi
→ Kongressens indhold og aktiviteter løser den opstillede problemformulering 
→ Kongressen gør en forskel for målgruppen
→ Kongressen har værdi for en bredere kreds
→ Kongressen er realiserbar i forhold til den anførte tidsplan og økonomiske ramme
→ organisationen bag kongressen har de nødvendige kompetencer og ressourcer
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Hvor kan man søge tilskud? 
Der findes i dag relativt mange muligheder for at opnå tilskud fra private fonde og offentlige 
puljer i både Danmark, Norden og EU til aktiviteter, som ligger uden for organisationens 
normale drift og økonomiske rammer. 

Private fonde varierer meget både i størrelse og støtteprofil spændende fra små fonde med 
begrænsede midler til relativt store fonde med betydeligt større støttebeløb. Nogle private 
fonde har en relativt bred støtteprofil, som omfatter en række forskellige formål som f.eks. 
almennyttig, samfundsgavnlig, kunst og kultur mv. Andre er mere specifikke og evt. med et 
lokalt sigte. Andre igen har skiftende fokusområder. Man kan få disse informationer ved at 
kontakte fonden telefonisk eller via fondens hjemmeside eller evt. fondens årsberetning. 
Nogle fonde giver også gerne en umiddelbar feedback på et projektoplæg.

Offentlige puljer virker enten på kommunalt, regionalt, statsligt eller overnationalt niveau. 
Disse puljer er politisk udmøntede og følger overordnede politiske retningslinjer fra 
kommuner, den danske regering, EU eller andre over- eller tværnationale organer som for 
eksempel Nordisk Ministerråd. Blandt de overnationale puljer finder vi de europæiske puljer, 
herunder forskningsprogrammer mv.  

Ved afsøgning af mulighederne for fondsstøtte, kan der findes informationer om især de offentlige 
puljer på kommunale og ministerielle hjemmesider. De danske regioners hjemmesider informerer 
blandt andet om mulighederne for finansiering fra EU's strukturfonde og de forskellige danske 
EU-kontorer i Bruxelles hjælper med vejledning og ansøgning om EU tilskud. 

Man kan endvidere finde information om både private fonde og offentlige puljer via 
Tilskudsbasen.dk, som er en onlinedatabase på Internettet. 

Links til ovennævnte findes bagest i vejledningen. 
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Fundraisingstrategi
En fundraisingstrategi er et godt værktøj til at planlægge og gennemføre fundraisingprocessen. 
I strategien afklares og planlægges, hvilke fonde og puljer, der skal ansøges, til hvilke 
udgiftsposter/delopgaver og hvornår. 

Da de offentlige puljer ofte ændrer fokusområde, er det vigtigt, at man holder sig opdateret 
herom for eksempel ved tilmelding til nyhedsbreve og eventuelt ved at tage kontakt til 
den bevilgende myndighed. Nogle private fonde ændrer i øvrigt også fokusområde, så det 
anbefales ligeledes at kontakte dem, eller på anden vis at indhente informationen for at sikre 
relevansen af ansøgningen.

Strategien bør forholde sig til, hvilke fonde og puljer, der skal ansøges til forskellige 
delaktiviteter. Det kan være en god idé at dele kongressen op i delaktiviteter og søge de 
relevante fonde om støtte til netop denne del. Hermed øges antallet af fonde/støttekilder og 
dermed mulighederne for at få kongressen finansieret. Desuden sætter fondene ofte pris på 
at støtte specifikke formål, og på den måde have kendskab til, hvilken del af hele kongressen, 
tilskuddet går til.  

Det anbefales, at man kun søger få fonde ad gangen om tilskud til samme aktivitet. Hvis 
der ikke opnås tilskud, kan man gennemføre en ny ansøgningsrunde og eventuelt forbedre 
ansøgningsgrundlaget, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis der er opnået delvist tilskud, skal 
dette oplyses i de fremtidige ansøgninger. 

Desuden kan I overveje, om det er en god idé at søge midler lokalt, før der søges midler 
regionalt eller nationalt. Det bør ligeledes overvejes, om der er bevillinger, der strategisk 
set kan have en positiv effekt på det efterfølgende ansøgningsarbejde. I så fald bør det 
prioriteres at ansøge de pågældende fonde/puljer først. Heri indgår også en vurdering af, 
hvor der er flest penge til rådighed. Det er selvsagt lettere at tiltrække mindre støttebeløb til 
at supplere større bevillinger end omvendt.    
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Det kan også være en god idé at følge op på ansøgningen med en dialog med fonden, som 
også i nogle tilfælde selv kontakter ansøger med uddybende spørgsmål. 

Endvidere kan lobby-arbejde være gavnligt. Det kan af og til fremme en positiv behandling 
af jeres projektansøgning, at samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer eller andre parter 
med indflydelse eller kontakter tæt på fondenes bestyrelser, arbejder for sagen. 

Der er flere muligheder for at bringe de ovenfor beskrevne elementer i spil i fundraisingstrategien. 
Der findes ikke en fast formel på, hvordan fundraisingprocessen bedst gennemføres. Det 
afhænger meget af den specifikke sammenhæng. Strategien bør løbende revideres, og bruges 
både som en tidsplan og tjekliste for ansøgningsarbejdet.

Ansøgningen
Da ansøgningen er jeres salgsmateriale over for fonden, skal den være meget professionel 
både i indhold, struktur og layout. 

Der må gerne være en præsentabel forside og hele ansøgningen skal være velformuleret med 
sigende overskrifter, stor læsevenlighed og uden stavefejl og andet, der giver et negativt indtryk. 

Der kan til de private fonde med fordel vedlæges en følgeskrivelse med en kort introduktion 
af kongressen - et resumé med baggrund, indhold og resultater samt en introduktion af 
ansøgeren. Essensen af jeres ansøgning kan formidles på denne ene sides følgeskrivelse. 
I tilfælde af, at fondens bedømmelsesudvalg kun læser følgebrevet, skal dette kunne sælge 
kongressen. 

Der er forskel på, hvilke krav de enkelte private fonde og offentlige puljer stiller til ansøgningen. 
Generelt er ansøgningsproceduren for de private fonde forholdsvis lettilgængelig, hvorimod 
de offentlige puljer stiller flere formelle krav til ansøgningen. 
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I den ene ende af skalaen er der de små private fonde, som ikke har formuleret krav til 
ansøgningen og i den tunge ende er der EU ordninger med relativt mange krav.  Formalia ved 
fondsansøgninger skal altid overholdes. Det er derfor nødvendigt at sætte sig ind i fondenes 
retningslinjer for ansøgningens indhold og ansøgningsproceduren, herunder om der kan 
indsendes ansøgninger løbende eller der er faste ansøgningsfrister.   

Stort set alle offentlige puljer bruger ansøgningsskema, elektronisk eller til print, og en del 
private fonde gør det også. Ansøgningsskemaet skal naturligvis bruges, når det kræves og 
alle påkrævede informationer skal med, ligesom eventuelle retningslinjer for, hvor meget de 
enkelte afsnit eller ansøgningen i alt må fylde, skal overholdes. Giv også altid fonden det 
øvrige materiale, der bedes om, f.eks. uddybende projektbeskrivelse, budget, CV’er mv. 

Kontakt gerne fonden med spørgsmål om ansøgnings- og behandlingsproceduren, hvis I er i 
tvivl om kravene eller tekniske detaljer. Det er ærgerligt at miste muligheden for støtte fra en 
fond, fordi formalia ikke er overholdt. 
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Ansøgningens struktur og indhold  
I det følgende gives forslag til en disposition for en ansøgning, hvortil der ikke stilles bestemte 
krav (ansøgningsskema). I alle tilfælde er den et nyttigt udgangspunkt for en generel 
beskrivelse, som man kan plukke i og tilpasse den specifikke ansøgning. 

En ansøgning bør som udgangspunkt indeholde følgende:

1. Titel
Ansøgningen skal have en sigende overskrift med en positiv opmærksomheds- og interesse 
skabende effekt.  Den må gerne være iøjnefaldende, uden at blive poppet og useriøs.

2. Ansøger 
Det skal anføres tydeligt, hvem der ansøger fonden, herunder: 

Organisationens navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside.
Kontaktperson, stilling, tlf., og e-mail. 

Ansøger er den projektansvarlige og det skal i nogle tilfælde også oplyses, hvem der er den 
økonomiansvarlige og juridisk ansvarlige samt CVR. nr., bankforbindelse mv.

3. Det ansøgte beløb 
Her anføres det beløb, man søger fra den pågældende fond og til hvilket formål med 
henvisning til kongressens budget.
 
4. Kongressens formål
Det skal beskrives helt præcist, hvad formålet med kongressen er, hvordan den gavner 
målgruppen og hvilke resultater og effekt, der forventes. Hvis der kun søges tilskud til 
udvalgte delaktiviteter i den pågældende ansøgning, skal dette uddybes nærmere. Men det 
er altid vigtigt, at hele kongressen også er beskrevet, så fonden kan se sammenhængen.  
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5. Målgrupper
Hvem er målgruppen eller målgrupperne? Er det forskerne inden for fagområdet, er det 
også virksomhederne, der leverer produkter inden for dette område, er det offentlige 
beslutningstagere, eller?
 
Der kan være både primære og sekundære målgrupper, så overvej grundigt, hvem 
konferencen henvender sig til og beskriv så målgruppen eller målgrupperne grundigt – og 
hvad kongressen betyder for dem.

6. Baggrunden for kongressen 
Det skal beskrives, hvorfor denne kongres afholdes, og hvorfor netop dette arrangement er 
vigtigt. Beskriv behovet for kongressen, gerne både i et større samfundsmæssigt perspektiv 
og mere specifikt for målgrupperne. Beskriv problemstillingen bag kongressen, dens tema 
og hvorledes den bidrager til løsningen af den opstillede problemstilling.

7. Kongressens indhold og aktiviteter
Kongressens indhold og aktiviteter skal beskrives så detaljeret som muligt og gerne 
faseopdelt med en uddybning af hver fase. Husk at tænke kongressen igennem fra start til 
slut, inklusive formidling af resultater, evaluering, regnskab og afrapportering.

Hvis det er et længerevarende forløb med flere underaktiviteter, er det en god ide at udarbejde 
en grafisk fremstilling af forløbet i form af en aktivitets- og tidsplan eventuelt også med 
konkrete milepæle. 

8. organisation og ansvarsfordeling
I dette afsnit beskrives det, hvordan kongressen organiseres, og hvem der udgør kongressens 
organisationskomite. Ansøger og eventuelle samarbejdspartnere skal præsenteres. Det skal 
beskrives, hvilke roller og ansvar de enkelte parter har. Vedlæg CV for nøglepersoner, der 
påviser disses ressourcer og kompetencer i forhold til kongressen. 
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Den lokale organiseringskomité skal ligeledes beskrives, herunder hvem der deltager, hvem 
de repræsenterer og deres opgaver. 

Herudover skal der være en liste med eksterne leverandører. Hvis de ikke er valgt endnu 
på ansøgningstidspunktet bør det nævnes, hvilke opgaver, der tænkes inddraget eksterne 
leverandører til løsning af. 

9. nyhedsværdi 
Som tidligere beskrevet er det ansøgninger med et nyskabende islæt, som har de bedste 
muligheder for fondsstøtte.
 
Kongressens nyhedsværdi skal derfor beskrives grundigt, fordi det har stor betydning for, 
om fondene finder det støtteværdigt. Gør derfor en indsats for at beskrive hvad det er, som 
kongressen tilfører samfundet, forskningen etc., samt hvad det er ekstra, som kan opnås 
gennem fondsstøtten.

10.  evaluering  
Her beskrives den evaluering, som påtænkes foretaget af kongressen. Der er stor forskel på 
de formelle krav, som fonde og puljer stiller til evalueringen. Nogle har det som et fast krav, 
andre nævner det ikke i deres vejledning. Men det kan under alle omstændigheder være en 
rigtig god idé at gennemføre en grundig evaluering. Den giver værdifulde erfaringer, som kan 
tages med videre til afholdelse af kommende kongresser og ny fundraising. 

11. resultater og effekt
Her beskrives kongressens direkte og indirekte resultater og forventet effekt - både det 
målbare, eksempelvis antal deltagere, publikationer og anden forskningsformidling og det, 
der ikke umiddelbart kan måles. 

Det bør overvejes og beskrives, hvad I som vært for kongressen får ud af denne, og hvad 
gevinsten er for deltagerne. En international kongres kan rumme mange fordele og muligheder 
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for både vært og deltagere i form af ny viden, internationale kontakter og netværk mv.

Og endelig bør I beskrive den afledte effekt for samfundet. Internationale kongresser har en 
betydelig økonomisk og samfundsmæssig effekt for værtslandet. De giver en øget omsætning og 
goodwill, og det vil også udgøre gode argumenter i ansøgningen.

12. Formidling - udbredelse af projektresultater
Beskriv hvordan resultaterne skal formidles til både den primære målgruppe og øvrige 
interessenter med henblik på at gøre kongressen nyttig på bredere vis. 

Det kan bl.a. være via rapporter, websites, artikler etc. Her kan der også tænkes i at inddrage 
pressen, og dermed få større opmærksomhed om kongressen og jeres organisation.

13. Tidsplan
Opstil en tidsplan over kongressen som helhed og for samtlige aktiviteter og delfaser, 
herunder afrapportering og resultatformidling. Vær realistisk og læg buffere ind. En visuel 
fremstilling af forløbet giver jer mulighed for en bedre planlægning og skaber et godt overblik 
for dem, der skal vurdere ansøgningen. 

14. Økonomi - omkostninger og finansiering
Kongressens budget skal omfatte samtlige udgifter og indtægter. Der skal udarbejdes en 
finansieringsoversigt med angivelse af det ansøgte støttebeløb, eventuel egenfinansiering 
og finansiering fra anden side.

Det anbefales at hente inspiration fra tidligere afholdte kongressers budgetter - og ikke 
mindst regnskaber.

Der skal redegøres for alle udgifter i budgettet, også for arbejdstimer og andre udgifter som 
kontorhold, lokaleleje, mødeudgifter og andre udgifter, som kan være en del af Jeres organisations 
faste udgifter. Disse lidt skjulte udgifter vil i mange sammenhænge kunne medregnes i 
egenfinansieringen og i en eller anden udstrækning modsvare det beløb, der ansøges fra fonden.
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Vær så realistisk som muligt og undgå så vidt muligt at under- eller overbudgettere. I den 
forbindelse bør I afdække, hvilke udgifter, som jeres organisation selv kan afholde, og hvilke 
udgifter, som eventuelle samarbejdspartnere kan afholde. 

Husk altid at undersøge fondenes regler for tilskud. Vær opmærksom på, at fondene typisk 
ikke dækker udgifter, der allerede er afholdt, når fonden ansøges om midler. Aktiviteter, der 
er igangsat, når fonde ansøges, vil således generelt ikke kunne opnå støtte. En del fonde har 
desuden restriktioner på støtte til lønudgifter og drift. 

15. Bilag
Vedlæg kun de mest nødvendige bilag, herunder eksempelvis uddybende projektbeskrivelse 
og budget, tilbud fra eksterne leverandører, vedtægter eller årsregnskab, eventuelle 
støtteskrivelser, presseomtale og lignende, der kan fremme en positiv behandling af 
ansøgningen. 

Fonden vil henvende sig til jer for yderligere information, hvis den finder jeres ansøgning 
interessant.

Behandlingsprocedure 
Når ansøgningen er indsendt, er det op til fonden at vurdere, om den vil yde tilskud til 
kongressen. Dette afsnit omhandler procedurerne i forbindelse med fondens behandling af 
ansøgninger og hvordan I forholder jer til tilsagn om bevilling eller afslag.

Behandlingstiden og proceduren varierer en del, men den typiske behandlingstid er 2-3 
måneder efter modtagelsen/ansøgningsfristens udløb. Hvis ansøgningen umiddelbart 
bliver vurderet til at kunne modtage støtte, foregår en yderligere udvælgelse primært på 
bestyrelsesmøder eller udvalgsmøder. 

Hvis ansøgningen imødekommes, vil fonden sende en bevillingsskrivelse med information 

Fundraising



om støttebeløbet (som ikke nødvendigvis er det ansøgte beløb) og med proceduren for 
udbetaling af støtte, afrapportering og revision. Disse retningslinjer er selvsagt vigtige at 
overholde.  Når I får tilsagn om projektstøtte, skal I skriftligt bekræfte overfor bevillingsgiver, 
at I ønsker at gøre brug af tilskuddet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle fonde og puljer først udbetaler projektstøtten, 
når kongressen er afviklet og der foreligger en godkendt evalueringsrapport og et revisor-
påtegnet regnskab.
 
Det er ikke alle fonde, som besvarer ansøgningen, hvis den ikke imødekommes, ligesom 
der ikke altid gives en begrundelse for afslaget. Det kan i nogle tilfælde lade sig gøre at få 
uddybet afslaget ved kontakt, men langt fra altid. 

Grunden til afslaget kan for eksempel være, at formalia ikke er overholdt, at kongressen ikke 
er tilstrækkelig godt beskrevet eller at budgettet er urealistisk – eller at kongressen ikke 
falder ind under fondens vedtægter for tildeling af støtte. Derfor er et grundigt forarbejde 
meget vigtigt.

Ved afslag må processen gentages ved at søge andre fonde eller der må findes andre 
finansieringsmuligheder, herunder sponsering, som næste kapitel omhandler.
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→ Fastlæg, hvem der har ansvaret for fundraising i organiseringskomitéen 

→ Afklar kompetencer og ressourcer i forhold til fundraising, herunder behovet for  
 ekstern rådgivning 

→ Definer kongressens Unique Selling Points

→ Find de mest relevante fonde og puljer 

→ Undersøg fondenes regler for støtte, herunder 
 → Ansøgningsfrist
 → Ansøgningsskema eller krav til ansøgningens indhold
 → Indsendelse af ansøgning pr. brev eller elektronisk
 → Antal eksemplarer
 → Bilag 

→ Følgeskrivelse med resumé af 
 → Formålet med kongressen
 → Baggrund og problemstilling
 → Ansøgt beløb
 → Forventede resultater og effekt

→ Ansøgningsmaterialet 
 → Forside med titel og evt. logo/illustration
 → Indholdsfortegnelse inkl. bilag
 → Ansøgers kontaktoplysninger
 → Beskrivelse af kongressen med information om:
  → Det ansøgte beløb
  → Kongressens formål
  → Målgrupper

Tjekliste fundraising



  → Baggrunden for kongressen
  → Kongressens indhold og aktiviteter
  → Projektorganisation
  → Nyhedsværdi
  → Evaluering
  → Resultater og effekt
  → Formidling - udbredelse af projektresultater
  → Tidsplan
  → Økonomi - budget og finansieringsplan

→ Bilag, eksempelvis
 → Uddybende projektbeskrivelse og budget
 → CV for kongressens ressourcepersoner
 → Vedtægter og årsregnskab
 → Støtteskrivelser og presseomtale  
 → Andre bilag, som fonden nævner 

→ Fremstilling
 → Sproglig bearbejdning
 → Præsentabelt layout 
 → Tydelige overskrifter 
 → Stavekontrol

→ Ved tilsagn om støtte skal fondens betingelser overholdes, eksempelvis
 → Skriftlig bekræftelse af tilsagn
 → Deadline for anvendelse af bevilling
 → Krav om afrapportering
 → Regnskab og revision 
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Samspillet mellem fundraising og sponsering giver muligheder for, at man både kan opnå 
økonomisk tilskud fra fonde og puljer samt sponsorater - enten i form af kontante beløb eller i 
form af finansiering af kongres-relevante materialer, sociale begivenheder, key-note speakers 
etc. Dette kapitel omhandler muligheder for sponsering og samarbejde med sponsorer.

Det er nødvendigt at forberede sig grundigt, inden der tages kontakt til mulige sponsorer.
I bør sikre, at organisationen bag kongressen bakker op om sponseringen.

Det gælder f.eks. universitetets ledelse, institut eller forskningscenter, den lokale organisations-
komité samt den internationale forening eller organisation.

Opbakningen er vigtig, fordi en del af ejerskabet af kongressen videregives til sponsorerne, når 
disse inddrages i et samarbejde. Desuden er sponsorer oftest mere synlige end fonde og puljer, 
da sponsorerne typisk har en markedsføringsmæssig interesse i at støtte arrangementet. 

Derfor er det vigtigt, at jeres bagland og andre vigtige interessenter godkender et sådant 
samarbejde. 

Bestyrelsesmedlemmer fra universitetet eller forskningscentret kan være en vigtig intern 
samarbejdspartner i forsøget på at opnå sponsorater, da der ofte her er gode netværk og 
værdifulde kontakter til mulige sponsorer. 

Før der tages kontakt med potentielle sponsorer, bør I give jer tid til at definere jeres grundlag 
for et samarbejde med sponsorer, herunder jeres værdigrundlag som værter for kongressen 
og omverdenens opfattelse af jer som værter og som forskningsenhed.

Planlæg forløbet omkring sponsering grundigt og udarbejd en sponsorpolitik og -strategi. 
Aftaler med sponsorer skal udmøntes i skriftlige aftaler. I det følgende beskrives de elementer, 
der skal overvejes ved udarbejdelse af sponsoraftaler. 

Sponsering



Mulige sponsorer
Det er vigtigt at understrege, at sponsor skal overholde en række lovkrav i markedsførings-
loven i forhold til sponsering. Derudover gælder der nogle meget specifikke regler omkring 
sponsering af kongresser inden for det medicinske og farmaceutiske område. Det er 
vigtigt at holde sig opdateret med disse regler. Information herom findes blandt andet hos 
organisationen EFPIA (links til websites findes bagest i vejledningen).

I forlængelse heraf skal det naturligvis også overvejes, om der er virksomheder, som I ikke 
kan arbejde sammen med for eksempel på grund af etiske overvejelser om virksomhedens 
produkter, brand eller andet, som kan give jeres organisation eller kongressen negativ 
omtale.

Det er ligeledes relevant at vurdere, om den enkelte virksomhed har en økonomi, der kan 
opretholde et sponsorat, både lige nu, men også nogle år ude i fremtiden.  Det handler 
om, at sponsoratet kan opretholdes gennem hele udviklingsfasen og gennemførslen af 
arrangementet, og om det eventuelt kan lede til et mere fast samarbejde.

Når det er fastlagt, hvilke forhold I kan tilbyde mulige sponsorer, skal det afklares hvilke 
virksomheder, der kunne have interesse i kongressen, og hvilke virksomheder, I vil være 
interesserede i at arbejde sammen med. 

Matchet går på, hvilke egenskaber, der ligger i virksomheden eller dets brand, og i hvor høj 
grad de falder sammen med identiteten for jeres organisation. Det bør også også overvejes, 
om den enkelte virksomhed har samme værdigrundlag, kompetencer eller fagområde, som 
kongressen omhandler eller om virksomhedens brand matcher kongressen eller dele af det. 

Det er som sagt en god ide at gøre sig nogle tanker om, hvad udbyttet fra et sponsor-
samarbejde skal være. Både hvad I ønsker at få ud af samarbejdet, og hvad udbyttet vil være 
for den pågældende virksomhed.  Det er også en god ide at gøre op, hvor mange ressourcer 
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Sponsering



udviklingen af samarbejdet vil kræve af jer - både i form af arbejdstimer og aktiviteter. Det er 
selvsagt nødvendigt at afstemme forventningerne og resultatet af samarbejdet. 

Når der tages kontakt til den relevante virksomhed er det ligeledes en god ide at overveje 
virksomhedens regnskabscyklus. Der kan således være forskel på hvornår i regnskabsåret, 
der er bedst mulighed for at opnå midler til sponsering.

Sponsorpleje
Pleje af jeres sponsorer er en vigtig del af samarbejdet – herunder også med henblik på at 
fastholde samarbejdet på længere sigt til gavn for kommende nye arrangementer. For at sikre 
det bedst mulige samarbejde er det vigtigt, at sponsorerne har faste kontaktpersoner og 
at der er skabes kontinuitet og tryghed i samarbejdet. Det er vigtigt med skriftlige aftaler 
og at sponsorerne bliver regelmæssigt inddraget og informeret om aktiviteter og udvikling i 
forløbet. Dette kan eksempelvis ske gennem regelmæssige nyhedsbreve, informationsmøder 
og faglige og sociale arrangementer for sponsorerne.

Mulige sponsorsamarbejder
Det kan anbefales at inddrage potentielle sponsorer i den tidlige udviklingsfase med 
henblik på at udnytte mulighederne for sponsering optimalt. I forbindelse med kongresser, 
hvor virksomhederne kan udstille produkter og foretage salgsarbejde, er mulighederne for 
sponsering reelt store, da disse virksomheder således kan eksponere sig selv og sælge sine 
produkter og ydelser.

Der er en bred vifte af muligheder for sponsering, hvor virksomheden får synlighed og 
mulighed for eksponering, f.eks. i form af sponsering af konferencemapper eller tasker, 
USB-stik, kuglepenne, blokke, annoncer i konferenceprogrammet, sponsering af transport i 
forbindelse med kongressen etc. 
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Sponsering af kaffepauser er en anden mulighed for sponsering. Det samme gælder 
sponserede frokoster, hvor virksomheden sponserer frokosten og undervejs fortæller om sig 
selv. Ved store kongresser kan den samlede frokost deles op i mindre sideløbende frokoster, 
som sponseres af forskellige virksomheder. Sociale events er ligeledes et populært sponsorat, 
hvor virksomheden sponserer aftenens sociale program, middag, underholdning etc.

Som tidligere nævnt er der inden for fundraising fokus på tendenser inden for 
samfundsudvikling, og samme trend gør sig gældende inden for sponsering. Det kan give 
gode muligheder for yderligere sponsering ved at tænke for eksempel bæredygtighed, 
grøn vækst, social ansvarlighed og andre måder at bidrage til samfundsudviklingen ind i 
sponsorarbejdet. Det kan både dreje sig om virksomheder, hvis produkter ligger inden for 
disse områder, eller virksomheder som sammen med Jeres organisation kan profilere sig på 
at inddrage disse trends i sin virksomhed.

Grøn vækst, social ansvarlig og velgørenhed er voksende trends inden for sponsering. En 
del store virksomheder indgår i sponsorsamarbejder, hvor der udbetales et større beløb 
til en velgørende organisation i forbindelse med et længerevarende sponsorat af f.eks. en 
sportsklub, men dette kan også bringes i spil ved sponsering af kongresser.

Samarbejdet mellem kultur eller forskning, erhvervsliv og velgørenhed, hvor kulturen, 
forskningen og erhvervslivet arbejder sammen om og sponserer velgørenhed, er et 
samarbejde, der kunne bringe ekstra opmærksomhed til de faglige områder, der i dag har 
sværere ved at opnå finansiel støtte, som for eksempel de humanistiske fag. 

Frivilligt arbejde kan overvejes i forbindelse med sponsering. Den pågældende virksomhed 
kan vælge at sponsere en medarbejder til at udføre en bestemt opgave, eller i et vist antal 
arbejdstimer. Den sponserede kollega kunne frigøre arbejdstimer internt i Jeres organisation, 
lette arbejdsopgaverne for eksempelvis de administrative medarbejdere, eller sikre en 
professionel udførelse af visse arbejdsopgaver. 

Sponsering



Der er en lang række muligheder for sponsorsamarbejde, men det er vigtigt at fastholde, at 
kernen i disse sponseringstendenser er at sikre så stor synlighed for virksomheden og for 
virksomhedens produkter som muligt, og udvekslingen mellem ressourcer og synlighed er 
kerneydelsen i sponsorsamarbejdet. 

Sponsorpakker
En god indgangsvinkel til potentielle sponsorvirksomheder kan være at tilbyde de enkelte 
virksomheder en sponsorpakke. Ved at udvikle tilbud til virksomhederne, hvor der indgår 
forskellige muligheder for finansiering og eksponering, kan der også tiltrækkes mindre 
virksomheder, som ellers ikke vil indgå sponsorsamarbejder. 

Sponsorpakker kan reguleres på beløb, indhold, eksponering etc. Der arbejdes flere steder i 
guld, sølv og bronze sponsorater, hvor der efter sponsoratets størrelse geares i eksponering 
og forskellige ydelser til sponsorerne, herunder sponsorarrangementer, adgang til kongressen 
etc. til gengæld for det sponserede beløb. 

Sponsorpakkerne kan udvikles med udgangspunkt i hvilke ydelser I vil have dækket gennem 
sponsering og hvilke ydelser, sponsorvirksomhederne vil kunne få til gengæld. Set fra jeres 
side vil det være vigtigt ikke at tilbyde for mange forskellige modydelser til sponsorerne 
ud over de aftalte kerneydelser. Der skal budgetteres med udgifter i forbindelse med 
sponsorsamarbejdet, og det kan hurtigt blive ressourcekrævende, hvis forskellige sponsorer 
skal modtage mange forskellige sponsorydelser. 

evaluering af sponsorsamarbejdet
Evaluering af samarbejdet efter kongressen er afholdt og det formelle samarbejde er 
overstået, er ofte et godt værktøj i forhold til at fastholde kontakten til sponsorerne. Der 
kan være tale om en helt konkret afrapportering om deltagerantal, deltagernes faglige profil, 
tilbagemeldinger fra deltagerne, pressedækning etc. 
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Evalueringen kan også bruges til at udvikle ny viden om sponsorsamarbejde. Det vil være 
hensigtsmæssigt at bruge ressourcer til at udvikle et godt evalueringsforløb, som vurderer 
det overståede samarbejde både ud fra jeres sponsorers erfaringer og jeres egne. 

Det bedste evalueringsforløb er en læringsproces, hvor disse erfaringer udvikles til nye idéer 
og kompetencer og ikke mindst til et fortsat samarbejde om fremtidige kongresser. 
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→ Fastlæg, hvem der har ansvaret for sponsering i organiseringskomitéen 

→ Afklar kompetencer og ressourcer i forhold til sponsering, herunder behovet for  
 ekstern rådgivning 

→ Afklar de overordnede principper for sponsering i værtsorganisationens   
 bagland og blandt andre vigtige interessenter 

→ eventuel inddragelse af bestyrelsesmedlemmer i netværksarbejde 

→ Udarbejd sponsorpolitik 
 → Værdisætning af ydelser 
 → Kongressens værdi - både materielle værdier som arbejdstimer
  og immaterielle som markedsføringsværdi
 → Undersøg reglerne for sponsorsamarbejde inden for specifikke fagområde

→ Find potentielle sponsorvirksomheder
 → Sammenfald i værdier
 → Interesseområde
 → Målgruppe
 → Områder for samarbejde 
 → Udbytte af samarbejde for virksomheden og for jer
 → Tag hensyn til regnskabsåret
 → Er virksomhedens økonomi bæredygtig  
 → Netværk – både jeres og virksomhedens

Tjekliste sponsering



→ Udvikling af sponsorsamarbejde  
 → Inddrag virksomhederne i udviklingen af sponsoratet 
 → Aftaler vedrørende sponsering 
  → Ydelser, som kongressen leverer
  → Ydelser, som sponsor leverer
 → Skriftlig aftale om sponsoratet

→ Typer af sponsorater 
 → Venue for kongressen 
 → Udstilling af virksomhedens produkter 
 → Transport, sociale arrangementer, produkter til brug under kongressen
 → Samarbejde om bæredygtighed, social ansvarlighed etc.
 → Sponsorpakker

→ Sponsorpleje
 → Løbende information, eksempelvis 
  → Nyhedsbreve
  → Informationsmøder
  → Sponsorarrangementer 
 
→ evaluering
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Cases
- Fundraising/sponsering
af kongresser

i det følgende er beskrivelser 

af to eksempler på afholdte 

kongresser. Formålet er at 

videregive erfaringer fra disse 

arrangementer med hensyn til 

samspillet mellem kongressens 

formål, indhold, målgruppe, 

budget etc. og hvordan den 

blev finansieret, herunder den 

eksterne støtte. 
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Cases



ABC 2010 er en kongres for læger, som afholdes hvert 3. år i et af de nordiske lande med ca. 
500 deltagere til hver kongres. Værtskabet går på skift mellem de 5 nordiske lande.

Formålet med kongressen er at styrke det nordiske samarbejde og at opdatere hinanden 
på den nyeste viden inden for forskningsresultater, behandling og medicinske præparater. 
Deltagerne omfatter både erfarne og yngre læger samt studerende.

Kongressen er traditionelt bygget op omkring key note og øvrige mundtlige præsentationer 
samt poster sessions. Deltagerne har mulighed for at indsende abstracts. Der er tradition for 
sponserede symposier midt på dagen. 

Kongressen er som medicinsk kongres underlagt en række etiske regler fastlagt i IFPIA 
reglerne. Reglerne kan variere fra land til land, og man er nødt til at have kendskab til disse 
regler, da de lægger begrænsninger for industriens medvirken.

Kongressen finansieres 50:50 af deltagerbetaling og sponsorindtægter.

Den nuværende sponsorstrategi bygger på deltagelse af så mange deltagere som muligt på 
kongressen. Dermed lægges der fra arrangørens side vægt på en effektiv markedsføring og det 
faglige program, som er fundamentet for en attraktiv kongres. Desuden lægger sponsorerne 
vægt på, at der er mulighed for at tale/netværke med deltagerne på kongressen.

Strategien for sponseringen af kongressen ABC 2010 var at basere forholdet til sponsorerne 
på involvering og dialog. Rent praktisk skete det ved at: 

→ besøge sponsorerne/udstillerne på den foregående kongres og indlede dialog om  
 sponsering

en case beskrivelse af hvordan sponsorater kan finansiere en kongres. Følgende illustrerer
en lægekongres med ca. 500 deltagere.
af Trine Steffensen, MCI Copenhagen A/S

Sponsering af medicinsk kongres
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Cases

→ afholde jævnlige møder med industrien, hvor man evaluerer den foregående   
 kongres, afstemmer forventninger til hinanden, og orienterer om det faglige   
 program, venue etc.

→ indarbejde eventuelle ønsker til sponsorpakker, som er forenelige med budget
 og logistik i kongressens sponsorstrategi

Kongressen ABC 2010 arbejder med sponsorpakker, hvor elementerne består af:

→ Sponsorbetalt symposium
 → Parallelt eller solo

→ Udstillingsareal for sponsorerne
 → Enten som en del af en sponsorpakke eller solgt per kvadratmeter 

→ Sponseret deltagelse 
 → Virksomheden tildeles et antal registreringer, som enten kan bruges   
  af virksomhedens medarbejdere eller virksomheden kan invitere læger til  
  deltagelse i kongressen. De fleste læger betaler ikke selv deltagelse i  
  kongresserne, men bliver inviteret af et medicinalfirma.
 → Virksomhederne har ikke adgang til de faglige sessioner, men har -   
  afhængig af f.eks. udstillingens størrelse - adgang til fælles-arealerne.

→ Annoncering
 → Print / Hjemmeside
 → Logo i mødelokaler, kongrestasker osv.

→ Bannere

→ Kaffepauser osv. 



Der blev udarbejdet et prospekt med 4 sponsorniveauer (platin, guld, sølv og bronze), hvor 
prisen var tilpasset sponsorpakkens indhold. Kongressen ABC 2010 valgte, at man kun kunne 
købe pakker og ikke delelementer, med undtagelse af udstilling. 

Forudsætningen for at sponsorater kan udgøre op imod 50 % af kongressens indtægter er et 
godt kendskab til industrien, enten gennem personlige kontakter eller gennem oprettelse af 
database over potentielle sponsorer fra den forrige kongres. Hvis en organisationskomité ikke 
har personlige kontakter, er det nødvendigt at etablere en database med kontaktoplysninger 
på potentielle sponsorer, hvorefter kan salgsarbejdet begynde. Dette arbejde kan varetages 
af et marketingbureau eller af PCO’en.

PCO’en tilrettelægger de ovenfor nævnte aktiviteter og vil, afhængig af aftalen med 
arrangørerne, også have initiativpligten. PCO’en indgår typisk sponsoraftalerne på vegne af 
kongressen, fakturerer sponsorbeløb og sørger for at modydelserne bliver leveret som aftalt.

MCi Copenhagen A/S → www.mci-group.com
MCi Copenhagen A/S har stor erfaring med at organisere medicinske kongresser, og har 
derfor også - afhængig af specialet - et stort kendskab til industrien. MCi Copenhagen 
A/S har også indsigt i det omtalte etiske regelsæt, som sætter begrænsninger for 
industriens udfoldelsesmuligheder og dermed også fantasifulde sponsorships.
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Cases



Kongressen afholdes hvert 3. år og varer i 3 dage. Målgruppen er medlemmer af 
sygeplejerskeorganisationen på verdensplan indenfor et specifikt felt, samt sponsorer og 
udstillere indenfor området. 

Formålet er at samle medlemmerne med henblik på videreuddannelse, at møde kollegaer 
indenfor samme felt og blive opdateret om den seneste udvikling indenfor området, herunder 
blandt andet ny teknologi. Det videnskabelige program sigter mod at præsentere innovative og 
inspirerende emner, og indeholder mundtlige præsentationer, poster sessions og workshops.

På kongresstedet er der to internationale udstillingsområder, hvoraf det ene er centralt 
beliggende og forbeholdt hovedsponsorer, mens det andet er forbeholdt øvrige udstillere. I 
begge udstillingsområder serveres al forplejning under kongressen.

Planlægning og sponsorkontakt
Den internationale organisation bag kongressen tildelte den danske afdeling af organisationen 
værtskabet 6 år før kongressen fandt sted. Arrangøren modtag ved tildelingen af kongressen 
110.000 Euro fra arrangøren af den foregående kongres. Dette beløb blev anvendt til 
diverse forudbetalinger, som skal foretages, inden der foreligger egen indtægt i form af 
sponsorindtægt eller deltagerbetalinger, f.eks. betaling af konferencestedet, oprettelse 
af hjemmeside og gennemførelse af markedsføringstiltag. Den danske arrangør indgik 
en samarbejdsaftale med en PCO (Professionel Congress Organiser) virksomhed om bl.a. 
sponsorsamarbejde.

År 1 Der indhentes tilbud fra konferencested og hoteller. Database med information om  
 deltagere og udstillere fra tidligere kongresser fremsendes fra hovedorganisationen.

År 2  PCo én sammensætter sponsor- og udstillingspakker ud fra historikken fra tidligere
 kongresser. Budget for sponsorer og udstilling fastlægges. Der oprettes hjemmeside,  
 potentielle hovedsponsorer kontaktes og der bedes om tilsagn fra disse.     

en case beskrivelse af hvordan sponsorater kan medfinansiere en stor international kongres. 
af Peder Andersen, DIS Congress Service A/S

Sponsering af europæisk sygeplejerske kongres
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Cases

År 3 Arrangør og PCo deltager på organisationens europæiske kongres, hvor alle   
 sponsorer og udstillere får tilsendt materiale og alle udstillere kontaktes af PCo'en  
 på deres stande. efter kongressen er der opfølgning til alle pr. e-mail og senere på  
 året via telefon.

År 4 Arrangør og PCo deltager i en nordisk kongres, hvor alle udstillere får besøg  
 på deres stand. PCo'en tager på en tilknyttet messe i Tyskland og afholder   
 sponsor-møde med potentielle sponsorer og udstillere. efter dette tidspunkt er  
 70% af sponsoraterne og 50% af udstillingsområdet solgt.

År 5 Udstillingsområdet justeres op/ned og ny budget tilrettes. Potentielle udstillere  
 bliver løbende kontaktet af arrangør og PCo, og mange nye udstillere kommer ind.

År 6 Kongressen med udstilling afvikles.

Sponsorsamarbejde
Kongressen tilbød tre sponsorpakker med varieret prisniveau:
 
→ guld sponsorat - udbydes til tre virksomheder efter først-til-mølle til princippet
 → Massiv synlighed og link til virksomheden på bl.a. hjemmeside, program  
  og kongresmappe m.v.
 → Stort og centralt beliggende udstillerområde
 → Kaffepause - og symposium/workshop sponsorat
 → 8 gratis registreringer
 → Tilvalg af yderligere et sponsorat

→ Stort sponsorat - udbydes til tre virksomheder efter først-til-mølle princippet
 → Synlighed og link til virksomheden på bl.a. hjemmeside og program



 → Større udstillerområde
 → 5 gratis registreringer
 → Tilvalg af yderligere et sponsorat

→ Sponsorat - udbydes efter først-til-mølle princippet
 → Synlighed på bl.a. hjemmeside og program
 → Plads på udstillerområde
 → Mulighed for tilvalg af flere kvadratmeter udstillerplads
 → 1 gratis registrering pr. 9 m2 udstillerplads

For alle sponsorater gjaldt det, at der var mulighed for at tilkøbe yderligere udstillerplads. 

Kongressen valgte at supplere sponsorpakkerne med en lang række muligheder for synlighed 
på bl.a. program, registreringsformular og for at sponsere kongresmateriale, sessions og 
møder, kaffepauser, sociale events etc.

DiS Congress Service A/S → www.discongress.com
DiS Congress Service A/S var tilknyttet som PCo på ovenstående kongres. DiS 
Congress Service A/S har mange års erfaring som kongresarrangør og har udover 
medicinske kongresser arbejdet med øvrige forsknings-relaterede og politiske 
kongresser.
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non-profit organisationer, kongresrådgivning

København og Østdanmark
→ www.meetincopenhagen.dk

Aalborg og nordjylland
→ www.visitaalborg.com

Aarhus og Midtjylland
→ www.visitaarhus.com  +  www.visitaarhusconvention.com

Syddanmark
→ www.syddanskturisme.dk 

Danmarks internationale Kongresgaranti ordning
→ www.kongresgaranti.dk 

Fonde og puljer, ministerier og styrelser

Beskæftigelsesministeriet (udmøntes via Arbejdsmarkedsstyrelsen)
→ www.ams.dk

Forsknings- og innovationsstyrelsen
→ www.fi.dk

indenrigs- og sundhedsministeriet
→ www.sum.dk

Kulturministeriet
→ www.kum.dk

links & Kontakt



Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
→ www.nyidanmark.dk

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri
→ www.fvm.dk

Socialministeriet
→ www.sm.dk

Udenrigsministeriet, herunder pulje til udviklingsforskning
→ www.um.dk

Undervisningsministeriet
→ www.uvm.dk

Fonde og puljer, danske regioner

region Hovedstaden
→ www.regionh.dk

region Sjælland
→ www.regionsjaelland.dk

region Syddanmark
→ www.regionsyddanmark.dk

region Midtjylland
→ www.rm.dk

region nordjylland
→ www.rn.dk
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Links



eU fonde og puljer, rådgivning

european Commission
→ www.cordis.europa.eu

eUs lokale kontorer og informationscentre
→ www.ec.europa.eu

Midtjyllands eU-kontor i Bruxelles
→ www.centraldanmark.dk

nordDanmarks eU-kontor i Bruxelles
→ www.eu-norddanmark.dk

Det Syddanske Bruxelles-kontor
→ www.southdenmark.be

creoDK - Capital region Denmark office
→ www.regionh.dk/creodk

DAnro - Videnskabsministeriets kontor i Bruxelles
→ www.fi.dk

Øvrige links

Tilskudsbasen.dk - Danmarks største onlinedatabase for offentlige og private fonde og puljer
→ www.tilskudsbasen.dk

eFPiA - european Federation of Pharmaceutical industries and Associations 
→ www.efpia.eu

lægemiddelindustrien - information om samarbejdsaftaler og etiske regelsæt 
→ www.lifdk.dk

international pharmaceutical congress advisory association
→ www.ipcaa.org

Dansk Projektrådgivning
→ www.danskprojektraadgivning.dk



Udgivet af
MeetDenmark Konsortiet:

VisitAarhus
VisitAalborg
Syddansk Turisme
Wonderful Copenhagen

i samarbejde med 
Dansk Projektrådgivning A/S


