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Får I jeres bid af kagen?

Vi sparker genåbningen i gang med en fysisk
Tema- og informationsaften om fundraising
Hvad kan vi søge støtte til?
Hvad kræver det af os?
Hvordan kommer vi i gang?
Hvad skal vi være opmærksom på?
I forbindelse med dette har BA inviteret Rasmus
Munch, som har arbejdet med fundraising siden 2010 og er
indehaver af Fonde.dk
Det bliver en meget konkret og anvendelsesorienteret aften
med fokus på deltagernes projekter og muligheder.
Derfor må I gerne sende projekter og ideer på forhånd, som
der i løbet af aftenen kan blive fokuseret på.

Agenda:
Vi starter med en let anretning.
Introduktion til fundraising i 2021.
Hvad er et godt og støtteværdigt projekt?
Hvilke muligheder har I for at søge midler?
En relevant case fra jeres verden.
Sådan kommer du i gang – og i mål – med din fundraising.
Tid og sted:
Informationsmødet afholdes:
Mandag den 30. august kl. 18.00-21.30 hos HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart. Du kan
tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK.

Landdistriktspuljen åbner for en ny runde med
25 mio. kroner til at styrke ”det gode landsbyliv”
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek åbner i dag for 2. ansøgningsrunde under
Landdistriktspuljen 2021, hvor 25 mio. kr. uddeles til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

De 25 mio. kr. udloddes til projekter i landsbyer under temaet ”det gode landsbyliv nu og i
fremtiden”. Med temaet ønskes rundens midler prioriteret til projekter, der fx:
Søger at fastholde lokale arbejdspladser, lokale fritidstilbud, et lokalt udbud af offentlige
funktioner mv. i landsbyer og mindre byer.
Understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrikterne.
Midlerne skal være med til at styrke den lokale udvikling i landsbyer over hele landet.

Nyt udspil fra regeringen vil fastholde 93
millioner kroner årligt til de lokale
aktionsgrupper
For regeringen er det afgørende at skabe et sammenhængende Danmark. Det kræver, at
landdistrikterne får støtte og medbestemmelse. Derfor har regeringen, i et nyt udspil, fastholdt
den årlige støtte på 93 millioner kroner til lokale aktionsgrupper frem til 2027.

Nordea-fonden …50 mio. kr. til gode liv i
småbyer
Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark. Derfor genåbner Nordeafondens "Her bor vi-pulje" med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal
anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale
fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by. Måske et kulturhus, en legeplads, en
fælleshave – eller noget helt fjerde.
Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.

Du kan følge BA på Facebook
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte
BAs kontor på 33248135
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