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Nyt fra Funding – September 2022 

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper sygehuse, kommuner, virksomheder og andre regionale samarbejdspartnere med at skabe overblik over støttemuligheder til 

sundhedsinnovationsprojekter. Kontakt os gerne for en snak om, hvad vi ellers kan støtte med i en ansøgningsproces - find os på www.syddansksundhedsinnovation.dk 

under Ydelser og Funding.  

Nedenstående er et overblik over udvalgte aktuelle opslag og støttemuligheder. Se flere fonde, også dem uden frister, på vores fondsoversigter på hjemmesiden. 

Fond/Pulje Fokus Beløb Ansøgningsfrist 
 
Danske Fysioterapeuters Fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling.  
 
Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling 

 
Fonden allokerer bl.a. midler til følgende områder: 

 Anvendelsen af ny teknologi i fysioterapien 

 Nye arbejdsområder og arbejdsformer 

 Implementering af forskning og evidensbaseret 
praksis 

 
Ikke oplyst 
 

 
1. oktober 2022 

 
Nordea-fonden 
 
Nordea-fonden 
 

 
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. 
Fonden støtter både store og små projekter, som fremmer 
gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og 
kultur. Der kan søges under følgende temaer: 

 Børn og Unge godt på vej 

 Ud i det fri 

 Lyst til at deltage 

 Liv i det lokale 

 
Op til 100.000 kr. 
i lokalpuljen og 
over 100.000 kr. i 
støtte til 
projekter med 
landsdækkende 
relevans. 
 

 
Modtager løbende 
ansøgninger 

 
Innovationsfonden – Innobooster 
 
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster 
 

 
Innovationsfonden investerer med Innobooster i 
udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore 
virksomheder eller iværksættere med innovative projekter, 
som kræver viden for at blive til virkelighed. 
 

 
Projekter 
bevilges op til 5 
mio. kr. 
 

 
Modtager løbende 
ansøgninger. 
Behandlingstid 1 mdr. 

 
Den Obelske Familiefond 
 
Forsiden - Det Obelske Familiefond 
 

 
Den Obelske Familiefond har bl.a. fokus på unges mentale 
helbred. De støtter projekter, som hjælper udsatte unge i 
alderen 15-30 år til øget livskvalitet, robusthed og trivsel. 
De bidrager til initiativer, der understøtter et langsigtet 
mål om at hjælpe udsatte unge til at mestre deres eget liv. 
 

 
Ikke oplyst 

 
3. oktober 2022 

http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/
https://www.fysio.dk/fafo/fonde/danske-fysioterapeuters-fond-for-forskning-uddannelse-og-praksisudvikling
https://www.fysio.dk/fafo/fonde/danske-fysioterapeuters-fond-for-forskning-uddannelse-og-praksisudvikling
https://nordeafonden.dk/
https://nordeafonden.dk/
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster
https://obel.com/
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Jascha Fonden 
 
JaschaFonden – Ansøg om forskningsmidler og støtte til 
døveuddannelser 
 
 

 
Jascha Fondens formål er at yde støtte til: 

 Døve, handicappede børn og unge og disses 
pårørende, efterbehandling af psykisk syge, 
forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind 
og støtte til patienter, der 
lider af disse sygdomme. 

 Eksperimenterende sociale bistandsprojekter. 

 Andre sociale og almennyttige formål. 

 

 
Ikke oplyst 

 
31. oktober 2022  
Behandlingstid 3-4 uger.  

 
EUopSTART 
 
EUopSTART — Uddannelses- og Forskningsministeriet 
(ufm.dk) 
 

 
EUopSTART har til formål at intensivere danske 
virksomheders og videninstitutioners deltagelse i 
europæisk forskning og innovation. 

 
Maksimalt 
tilskudsbeløb for 
partnere 50.000 
kr. og 75.000 kr. 
for koordinatorer 

 
1. november 2022 
Behandlingstid 4-5 uger.  
 

 
Helsefonden 
 
https://helsefonden.dk/ 
 

 
Helsefonden bevilger til projekter i krydsfeltet mellem 
social- og sundhedsområdet - herunder ulighed i sundhed 

og forebyggelse. Det vægtes, at projekterne indeholder 
nyhedsværdi, relevans og anvendelighed inden for det 
sociale og sundhedsmæssige område, samt har 
implementeringspotentiale. Målet er at skabe 
forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den 
enkelte borger. 
 

 
Typisk mellem 
100.000 og 
400.000 kr. pr. 
projekt. 

 
22. november 2022 for 
ikke forskningsansøgninger 

 
Ole Kirk’s Fond  
 
Ole Kirk's Fond 
 
 

 
Ole Kirk’s Fond ønsker at fremme livskvalitet gennem at 
styrke børn og deres familier. Deres mål er at bidrage til, 
at børn får de bedste forudsætninger for en positiv 
udvikling i livet. Fonden har et særligt fokus på udsatte og 
sårbare børn og familier, men støtter også brede og 
forebyggende indsatser, der styrker børns trivsel og 
udfoldelsesmuligheder generelt. 
 

 
Ikke oplyst 

 
Modtager løbende 
ansøgninger 
Behandlingstid op til 3 
mdr.  

 

https://jaschafonden.dk/
https://jaschafonden.dk/
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart
https://helsefonden.dk/
https://www.olekirksfond.dk/

