
 
 
 

 

Retningslinjer for bidragene fra 
Kulturfonden for Finland og Danmark 

 
1) Hvorfor uddeler fonden økonomiske bidrag? 

 
Gennem at støtte forskellige aktiviteter ønsker fonden at øge kontaktfladerne og 
mobiliteten mellem Danmark og Finland og kundskaben landene imellem. 

 
Formålet med fondens bidrag er at fremme nytten af det bilaterale, det vil sige 
de fordele som en aktivitet får gennem en dansk-finsk dimension, 
sammenlignet med, hvis den kun har et nationalt indhold/deltagere fra et land. 

 
Fondens midler dækker først og fremmest de omkostninger som den 
bilaterale dimension medfører. 
 
For nordiske aktiviteter kan bidrag søges til at fremhæve en tydelig dansk-
finsk dimension, hvor en aktivitet fremmer nytten af det bilaterale. 

 
Som regel bevilges ikke bidrag til ansøgninger som gælder gennemførelse af, eller 
deltagelse i, aktiviteter, som primært er europæiske/internationelle, og som ikke har 
en tydelig dansk-finsk dimension. 

 
Fonden kan i øvrigt initiere egne projekter på grundlag af forslag fra fondens 
bestyrelse. 
 

 
2) Hvem kan søge? 

 

Midler kan søges af enkeltpersoner, organisationer, foreninger og institutioner med 
mere. Der bevilges som regel ikke støtte, hvis ansøgningen kommer fra kommuner 
eller statslige organer. 

 
Der kan kun indleveres en ansøgning per aktivitet. 
 
 
 
 

 



3) Hvad kan man søge midler til? 
 
Bidrag bevilges først og fremmest til aktiviteter, der har som formål at 

 
• formidle, udvikle og øge forståelsen for landenes fælles kulturliv 

 
• øge kendskabet til og kontakten mellem de to lande 

 
• øge interessen for det finske og svenske sprog i Danmark og 
for det danske sprog i Finland 

 
• øge kendskabet til landenes fælles historie og deres 
samfundsudvikling 

 
• belyse fremtidens udfordringer og muligheder indenfor 
landenes civilsamfund, erhvervsliv, samfundsudvikling og 
kulturliv. 

 

 
4) Hvad bør kendetegne projektets aktiviteter? 

 
I forlængelse af de ovenfor angivne formål, prioriteres aktiviteter som 

 
• udvikler eksisterende samarbejde og finder nye områder/netværk/ 
målgrupper med potentiale for en fremtidig interaktion mellem de to 
lande 

 
• gennemføres/formidles på steder i Danmark/Finland hvor fondens 
støtte kan være til udpræget nytte  

 
• er nyskabende, ikke gennemført før, giver nye perspektiver og 
formidler ny kundskab, nye videnskabelige erkendelser om 
Danmark/Finland og de dansk-finske relationer 

 
• har potentiale til at skabe en langvarig effekt 

 
• øger interessen for Finland i Danmark – og vice versa – i den 

offentlige debat. 

 
 
 

5) Hvilke målgrupper prioriteres? 
 
Udgangspunktet er, at de aktiviteter der støttes af fonden, skal være tilgængelige 
for alle og henvende sig til en bred målgruppe. 

 
Aktiviteter hvor unge medvirker, eller som henvender sig til unge, prioriteres 
særligt højt. Det gælder også, når ansøgeren har en formidlende rolle, f.eks. som 
lærer eller journalist. 
 
 
 
 
 



6) Hvad kan man ikke søge bidrag til?  
 

Som det blev nævnt indledningsvis, skal aktiviteten have et tydeligt bilateralt 
formål. Er det ikke tilfældet afvises ansøgningen. Der gives heller ikke støtte 
til aktiviteter, der allerede er påbegyndt/gennemført, inden fonden har taget 
sin beslutning. 

 
Normalt bevilger fonden heller ikke støtte til: 

 
• teknisk udstyr, materialeomkostninger, reparationer, 
byggeri, monumenter eller lignende 

 
• administrations- eller lønomkostninger som ikke står i direkte 
sammenhæng med gennemførelsen af projektet 

 
• studier på folkeskole-, gymnasie- eller højere 
uddannelsesniveau, som der kan fås almen 
uddannelsesstøtte til 

 
• udvekslingsstudier og elevudveksling 

 
 

7) Hvor store beløb bevilges? 
 
Fonden bevilger bidrag, hvis størrelse ligger i gennemsnit på 500–3.000/4.000 
euro. 

 
Fonden går primært ind med delfinansiering af de givne aktiviteter, dette gælder især 
for større ansøgt beløb. 

 
 

8) Hvornår og hvordan kan man søge? 
 

Fondens ansøgningsperiode for år 2022 er: 
 

• 10 februar–10 marts 2022 
 

• Ansøgninger indleveres via fondens elektroniske ansøgningssystem: 
https://kdf.rimbert.fi/ 

 
 

9) Hvilke punkter er de vigtigste i ansøgningen? 
 
Dette skal fremgå af ansøgningen: 

 

• Formålet med den bilaterale andel 

 
• Tidspunkt for aktiviteten 
 

• Samarbejdspartnere 

 

 

 
 

https://kdf.rimbert.fi/


• Et foreløbigt program, en arbejdsplan, en projektplan eller lignende 
 

• Hvis det er muligt, skal der angives en kontaktperson for aktiviteten  
 

• Søges der midler som enkeltperson, skal der vedlægges et CV til 
ansøgningen. Projektansvarlige bør også vedhæfte et eget CV. 

 
• Et detaljeret budget hvori de omkostninger som den bilaterale 
dimension medfører fremgår 

 
• Ansøgte/tildelte bidrag andre steder fra  

 
• Hvis det er en forening, organisation, institution eller lignende der 
søger, skal der vedhæftes en kort præsentation af ansøgeren (hvor 
længe har I været i gang, hvilke er de primære aktiviteter, eksempel 
på andre projekter som er gennemført etc.) 

 
• Referencer 

 
 
Kriterier angående støtte til lejrskoleophold i Danmark/Finland: 

 
• et velstruktureret program med budget 

 
•· en samarbejdsskole og en kontaktperson 

 
• et program med substans 

 
• en specificering af den øvrige finansiering 

 
• muligheder til sproglig interaktion under opholdet 

 
 

10) Hvornår kommer der svar? 
 
Bestyrelsen træffer afgørelse i april for ansøgninger med ansøgningsfrist den 10. 
marts 2022. 

 
Vær opmærksom på, at den aktivitet der er søgt midler til, ikke må påbegyndes 
inden bestyrelsen har taget sin beslutning. 

 
 

11) Hvornår skal bidraget bruges? 
 
Bidraget fra fonden skal anvendes i løbet af perioden fra maj i det 
kalenderår bidraget er tildelt, til juni det følgende år. 

 
Fonden forudsætter at stipendiaten nævner bidraget i forbindelse med at 
projektet realiseres. 
 
Såfremt støtten ikke er blevet rekvireret, eller sekretariatet ikke har modtaget 
en anmodning om tidsudsættelse, går bidraget tilbage til fonden. 
 

 



12) Redegørelse for bidrag 
 
Navnene på bidragsmodtagerne, de formål, som bidragene bevilges til, 
beløbet, hjemby og virksomhedsområde kan offentliggøres på fondens 
website, i publikationer og sociale medier. 
 
Bidraget skal anvendes til det bevilgede formål. Anmodning om ændring af 
formål foretages via ansøgningsportalen.  
 
Bidrag, der ikke gøres rede for, påvirker mulighederne for at opnå nye bidrag. 

 

 
Yderligere information 
https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen/fonderna/kulturfonden-for-
finland-och-danmark-pa-danska/ 
Telefon: +358-(0)9-435 020 
fonderna@hanaholmen.fi 
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