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Kom med på en unik videregående efteruddannelse med eksamen og ECTS-point

FUNDRAISEREN.DK
1

DIN VEJ TIL FLERE

Projektmidler
Fundraisere i Danmark står hele tiden over for nye udfordringer og muligheder på fonds- og puljemarkedet i
ind- og udland. Der er flere ansøgere og mere konkurrence om midlerne end nogensinde før, og behovet for
ny indsigt og kompetencer hos fundraiseren er altafgørende. Der er behov for en endnu mere struktureret
og værdiskabende tilgang til fundraising. Og især en opdateret værktøjskasse i forhold til den strategiske og
praktiske fundraising indsats.
I et stærkt samarbejde tilbyder konsulentvirksomheden Fundraiseren.dk og IBA Erhvervsakademi Kolding
en unik videregående efteruddannelse til Fundraising Manager med eksamen og ECTS-point, så du kan
dokumentere værdien af din uddannelse.
Uddannelsen til Fundraising Manager kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt
niveau. Du arbejder under hele forløbet med udfordringer og projekter fra din egen dagligdag.
Vi glæder os til at se dig
Rasmus Munch
Partner
Fundraiseren.dk
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Mette Will
Chefkonsulent
IBA Erhvervsakademi Kolding

Dennis Hørmann
Partner
Fundraiseren.dk

FUNDRAISING
MANAGER
Flere og flere organisationer får øjnene op for, at eksterne midler fra bl.a. fonde og puljer er en væsentlig og ofte afgørende forudsætning for at finansiere nye udviklingsprojekter. Men konkurrencen om midlerne er intens, og det stiller
høje krav til nye kompetencer og brugbare værktøjer. Det kan uddannelsen Fundraising Manager hjælpe dig med.
Som eksamineret Fundraising Manager bliver du klædt på til at yde en strategisk og koordinerende indsats i tæt
samarbejde med andre specialister og ledelsen.
På uddannelsen styrker du dine fundraising kompetencer, så du får flere midler hjem til organisationen. Du kommer
til at arbejde konkret med ansøgninger til fonde og puljer, men udfører også administrativ projektledelse med fokus
på strategiudvikling, kvalitetssikring af ansøgningsmateriale, optimering af hele organisationens fundraising-indsats,
analyse af trends og tendenser på fondsmarkedet, og understøttelse af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag.
Undervisningen bygger i høj grad på den nyeste viden om fundraising fra ind- og udland. Du bliver undervist af erfarne fundraisere, suppleret med eksterne oplæg af de skarpeste og mest relevante fagpersoner og eksperter. Du
får indsigt i fundraisingprocessen gennem aktuelle fundraising cases og gennem ’learning by doing’ med fundraising til egne projekter samt involverende gruppearbejde.
Fundraising Manager er en unik videregående efteruddannelse med eksamen og ECTS-point.
Du lærer bl.a. om:
• Grundlæggende fundraisingteori og metode
• Kritisk analyse og vurdering af projekter / idéer
• Støttemuligheder i Danmark, EU og internationalt
• Kampagneværktøjer og planlægning
• Fundraising strategi og organisering
• Økonomi, budget og finansiering
• Målgruppe- og interessentanalyse
• Evalueringsmetoder og modeller
• Relations- og lobbyarbejde
• Etik og jura i fundraising

Værdi for dig
Du får en grundig indsigt og værktøjerne til at arbejde struktureret og værdiskabende med at skaffe
ekstern finansiering til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder
eller enkeltpersoner. Du bliver klædt på til at kunne
levere kvalificeret sparring og rådgivning om strategisk såvel som praktisk fundraising. Du får et styrket
netværk med adgang til projektsparring blandt ligesindede fundraisere.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med fundraising eller skal i gang med det. Du ønsker at arbejde struktureret og professionelt med at skaffe ekstern finansiering
til private eller offentlige organisationer, kommuner, institutioner, virksomheder eller enkeltpersoner.

Niveau
Uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen i
Kommunikation og formidling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

FAKTA
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Pris: DKK 17.500
(inkl. e-bog om studieteknik og projektskrivning)

Tilskud:
Mulighed for SVU

Omfang: 10 ECTS

Varighed: 8 dage

By: Kolding

Studiestart:
2 gange om året
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10 gode råd om
fundraising
Bliv klædt endnu bedre på til ansøgningsprocessen
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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.

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.

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.

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

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.

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 kommune eller region
eller private konsulentfirmaer.

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.

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.

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.

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

Fundraising Manager gav mig det
nødvendige indblik i, hvordan jeg
skulle skrive fondansøgningen. Jeg
skrev den undervejs på uddannelsen og fik god sparring fra min underviser. Og det lykkedes! Vi fik de
penge, jeg søgte.
Josephine Hundevadt
Salgsrådgiver, Vica A/S
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artikel

veje mod
fondsstøtte
Med flere end 13.000 fonde er Danmark det land i verden med flest fonde i forhold til indbyggertal. Alligevel
kan det være uoverskueligt at finde en fond, der vil støtte et specifikt formål. En ekspert viser vej.
Af: journalist Ulla Nygaard
I første omgang handler det ikke om at finde fonden,
men om at konkretisere indholdet og ens egen rolle i
projektet, når man vil søge eksterne midler via fonde
og puljer. Dernæst handler det om at indrette sit projekt og sin ansøgning, så den rammer et af de formål,
den enkelte fond eller pulje yder støtte til.
- Nogen gange sender vi folk hjem igen, når de beder
os om hjælp. Det gør vi, hvis de kommer for tidligt i
processen, siger Dennis Hørmann, som er partner i
Fundraiseren og Fonde.dk. Han henviser til den forberedelse, som er nødvendig for enhver, der søger
fondsmidler.
- Der skal overvejelser til om projektets konkrete indhold og om, hvor meget økonomi, man selv kan bidrage med. Det er også godt at stille sig selv spørgsmålet
om, hvad formålet er med projektet. Hvorfor er det
relevant? Hvordan gør det en forskel for målgruppen?
Hvad er den unikke vinkling i projektet, som gør at det
skiller sig ud fra andre?
Vigtigt med partnerskaber og de rigtige kompetencer
I princippet kan de fleste – fra private til offentlige organisationer – opnå fondsstøtte. Derfor kan det som
projektejer være smart at skele til, om der findes samarbejdspartnere til projektet blandt de grupper, der
kan få fondsstøtte. Det gør sig især gældende, hvis
man er en privat virksomhed med en god idé. Kompetencerne til at gennemføre et projekt er også vigtige,
når en projektansøgning bliver vurderet i en fond.
- Halvdelen af det at opnå fondsstøtte i dag er at have
de rigtige kompetencer og fagligheden til at indgå i
projektet. Hvis man ikke allerede har kompetencerne,
så skal man ud og finde dem på markedet. Det er ofte
en fordel at søge samarbejde med andre, inden man
søger fondsmidler, siger Dennis Hørmann.
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Find relevante støttemuligheder og stil spørgsmål
Mange fonde har en hjemmeside med beskrivelser
af de formål, som fonden støtter. Det er væsentlig at
orientere sig før man kan søge, og det er nok noget af
det sværeste.
- Det sværeste er at skabe sig et overblik over, hvad
der findes af støttemuligheder hos fonde og i offentlige puljer. Det næste er at få indsigt i deres støttevilje. Det bør man have, før man kan formulere sin
ansøgning.
Dennis Hørmann foreslår, at man i større projekter
kontakter den fond eller pulje, man tænker at søge
støtte hos, præsenterer projektet i overskrifter og
spørger ind til deres interesse i projektet.
- Hvis man får nej på forhånd, har man sparet en masse kræfter på at formulere en ansøgning, og kan gå
videre til den næste. Måske bliver man også lidt skarpere på sit projekt undervejs, siger han.
Søg specifikt frem for bredt
Selvom der findes især mange fonde i Danmark, er der
måske blot fem, der vil være relevante at søge til et
konkret projekt. Det handler om at finde de fem, men
også om at være specifik i sin ansøgning.
- Ofte bliver man spurgt om, hvor man ellers har søgt
støtte, og man skal vide, at de jo også taler sammen på
tværs. Derfor skal man altid være åben og ærlig, men
også være specifik. Vi råder folk til at søge få fonde ad
gangen. Del eventuelt projektet op i mindre projekter
og angiv, at der søges til et delprojekt. Når man først
har fået støtte fra en fond, er det lettere at opnå støtte
fra den næste fond, siger Dennis Hørmann.

undervisere

Dennis Hørmann

Rasmus Munch

Line Diemer

Partner i projektudviklingsog fundraisingvirksomheden
Fundraiseren.dk

Sarah Eline Hansen

Partner i projektudviklingsog fundraisingvirksomheden
Fundraiseren.dk

Selvstændig fundraiser samt
iværksætter

EU-konsulent hos Central
Denmark EU Office

Morten Hahn Pedersen

Sune Gylling Æbelø

Michael Eis

Lasse Marker

Freelance kulturarbejder og
tidl. museumsinspektør

Kommunikationschef hos
Det Obelske Familiefond

CEO hos crowdfunding
virksomheden Booomerang.dk

Partner i kommunikationsbureauet Rasmussen &
Marker

kontakt

Dennis Hørmann

Mette Schmidt Will

Partner i projektudviklings- og
fundraisingvirksomheden
Fundraiseren.dk

Chefkonsulent
IBA Erhvervsakademi Kolding

Tlf.: 40 34 70 78
Mail: dh@fundraiseren.dk

Tlf.: 24 29 70 21
Mail: mswi@iba.dk

Vidste du, at private fonde og
offentlige puljer hvert år
uddeler flere milliarder kroner
til projekter og aktiviteter
i Danmark alene?

kom med til

Gratis webinar
IBA Erhvervsakademi Kolding holder løbende en række gratis webinarer, hvor du
kan få ny viden og styrke dine kompetencer.
Du deltager via din computer, tablet eller smartphone, og undervejs kan du stille
spørgsmål til indlægsholderen og chatte med de andre deltagere.

WEBINAR OM FUNDRAISING
Kom med til webinaret Få succes med fundraising, hvor du får gode tips og
idéer til, hvad en god ansøgning indeholder og hvilke faldgruber du bør være
opmærksom på.

Vi holder også webinar om:
• Projektledelse  • Digital markedsføring  • Ledelse  •  Kommunikation  •  It og web
Læs mere og tilmeld dig på www.gratiswebinar.dk

FUNDRAISEREN.DK
www.mitiba.dk

www.fundraiseren.dk

