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Spar Nord Fonden ønsker at styrke 
fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem 
mennesker, så det mærkes og får betydning 
for hver enkelt.
 
Vi vil medvirke til at skabe flere værdifulde 
fællesskaber, hvor man kan høre til og føle 
sig som en del af noget betydende. Derfor 
har vi med vores donationer særligt fokus 
på projekter og initiativer, som ideudvikles, 
gennemføres og opleves i fællesskab. Åndeligt 
såvel som stedligt. 
 
Vi støtter fællesskaber inden for kultur, social 
og fritid med donationer, der kan mærkes. 
Donationer som gør en reel forskel for 
mennesker, for foreninger og for fællesskaber. 
 
Det gælder om at samle mennesker om de 
interesser, der beriger netop dem og som 
skaber sammenhold på tværs af samfundet. 
Lokalt, regionalt og nationalt. 
 
Gode fællesskaber er dem, der mærkes.

Grundfortælling

Team Ønskeland

Fællesskaber der mærkes

32



Spar Nord Fonden støtter udviklingen af 
kulturelle og sociale fællesskaber, der 
skaber sympati for Spar Nord.

Spar Nord Fondens formål

Spar Nord Fonden har rødder 
i Sparekassen Nordjylland, der 
gennem generationer har fået 
mennesker og lokalsamfund til 
at blomstre. Da Sparekassen 
blev omdannet til Spar Nord 
Bank A/S blev den oparbejdede 
kapital – fælleskabets penge – til 
grundlæggelsen af Spar Nord 
Fonden.

Siden har Spar Nord Fondens 
formål været at give tilbage til 
fællesskabet med donationer der 
gør en forskel.

Kulturmødet Mors 54



Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor 
flere er sammen om at lære, lege, udvikle, 
hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for 
samtidig at vokse og opleve. 

Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og 
derfor vægtes det højt, at Fondens donationer 
styrker sammenholdet i lokalsamfundet og 
gavner små som store fællesskaber. 

Fællesskaber
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Alle skal have mulighed for at møde kunst og 
kultur. Derfor prioriterer Spar Nord Fonden 
projekter, hvor nyskabende, berigende og 
opløftende kulturelle oplevelser formidles så 
bredt som muligt - og til befolkningsgrupper, 
som normalt ikke bruger og stifter 
bekendtskab med kulturlivet. 

Vi lægger især vægt på formidling til børn og 
unge og prioriterer projekter, der inspirerer 
mennesker til at være skabende.

Moesgaard  Museum
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Spar Nord Fonden støtter projekter, der har 
klare mål om at forebygge sociale udfordringer. 
Vi prioriterer projekter, der sikrer trivsel, 
pusterum og lærerige oplevelser til grupper af 
mennesker, som mistrives eller er udsatte. 

Spar Nord Fonden ønsker at medvirke til, 
at mennesker hjælper mennesker med at 
se perspektiver og muligheder i livet. Vi vil 
medvirke til skabelsen og udviklingen af 
positive sociale fællesskaber. 
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Spar Nord Fonden støtter lokale 
fællesskaber og fritidsinitiativer, hvor 
mennesker oplever, lærer og udfører noget i 
samvær, i samspil og i fællesskab. 

Vi har især fokus på indsatser, hvor ildsjæle 
og frivilligt engagement medvirker til et 
aktivt og involverende foreningsliv, og hvor 
Spar Nord Fondens donationer betyder 
indhold og merværdi i lokalsamfundet og i 
menneskers fritid. 

Fritid

Vejgaard Boldklub 1312



• Enkeltpersoner og virksomheder 

• Aktiviteter uden for Danmarks grænser 

• Løbende drift i private og offentlige institutioner 

• Aktiviteter og begivenheder der har fundet sted 

• Forprojekter og forstudier 

• Rejser og udflugter 

• Grundkapital i fonde og foreninger 

• Bygningsopførelse og -renovering samt anlægsopgaver 

• Foreninger der indsamler for at uddele i eget navn 

• Politiske og religiøse organisationer 

Spar Nord Fonden 
støtter almindeligvis ikke:

Hvem kan ansøge Spar Nord Fonden?
Foreninger med et gyldigt CVR-nummer kan ansøge 
Spar Nord Fonden. Projektet, der søges støtte til, skal ligge 
inden for Fondens uddelingspolitik, som er beskrevet i denne folder. 

Ansøg via www.sparnordfonden.dk

Kulturmødet Mors 1514



Impactprincipper

Fællesskaber 
Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, 
hvor flere er sammen om at lære, lege, 
udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og 
bidrage, for samtidig at vokse og opleve. 
Spar Nord Fonden har rødder i 
fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at 
Fondens donationer styrker sammenholdet 
i lokalsamfundet og gavner små som store 
fællesskaber. 

Viden & Læring 
Slutbrugerne af projekter, som Spar Nord 
Fonden støtter, skal blive rigere på viden 
og læring. Projekterne skal skabe et bredt 
fundament med varige aftryk og mange 
nuancer, der hjælper mennesker til også at 
se flere muligheder og perspektiver i eget 
liv. Det er afgørende, at videndeling tænkes 
ind i projekterne og at erfaringer formidles 
således, at så mange som muligt kan have 
glæde af projekterne – her, nu og senere i 
livet.

Ansøgninger til Spar Nord Fonden bliver vurderet efter en række 
impact principper for at sikre, at Fondens donationer skaber størst 
mulig effekt.

Synlighed 
Spar Nord Fonden har fokus på, at et 
projekts gode historie fortælles til læring 
og inspiration for andre – og at modtager 
af donationen og Spar Nord Fonden i 
et samarbejde kan skabe synlighed på 
projektet og skabe effekt, tiltrækningskraft 
og værdi for slutbruger. Vi prioriterer 
projekter, der involverer, aktiverer og er 
synlige lokalt, regionalt og nationalt.

Bæredygtighed 
Spar Nord Fonden er optaget af en 
bæredygtig udvikling, der sikrer, at 
fremskridt ikke sker på bekostning af 
fremtidige generationers muligheder. Vi 
prioriterer projekter, der på alle niveauer 
har tænkt bæredygtighed ind – og vi ser 
positivt på initiativer, der støtter op om et 
eller flere af FN’s 17 Verdensmål. 

Fællesskaber

Synlighed

Nyskabende Bæredygtighed

Viden & Læring

Nyskabende 
Spar Nord Fonden prioriterer projekter, 
hvor kampånden og evnen til at tænke 
anderledes er i fokus – så vi sammen 
gennem udvikling, engagement og 
kreativitet viser nye veje for mennesker og 
samfund. 
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Vi støtter 
landsdækkende og lokale 

fællesskaber
www.sparnordfonden.dk/projekter

Havhøst 1918



Med 10 til Forskel sætter Spar Nord Fonden hver 
måned 10.000 kroner på højkant til et lokalt 
projekt. Det er enkelt at være med. Upload din 
video i dag. Indsaml stemmer. Og gør en forskel.

www.10tilforskel.dk

10 til Forskel

Nørresundby Spejderne 2120



Spar Nord Fonden 
Hadsundvej 20 
9000 Aalborg 
Telefon 25 27 09 00 

www.sparnordfonden.dk 

ANSØG NU!

Kontakt

Ungdommens Folkemøde 2322


