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Nyt fra Funding – Juni 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 
Sygeforsikringen Danmark 

 

Læs mere her: Sygeforsikring danmark 

"danmark" støtter projekter inden for sundhedsfaglig 

forskning, oplysning og forebyggelse, der kan komme det 

danske samfund til gavn. 

Sundhedsfaglige 

forskningsprojekter 

skal søge om 

minimum 5 mio. kr. 

Forebyggelses- 

eller 

oplysningsprojekter 

inden for sundhed 

skal søge om 

minimum 500.000 

kr. 

01-07-2022 

Spies Fonden 

 

Læs mere her: Spiesfonden 

 

 

Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og 

aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til 

gode - typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur, 

sport samt sociale og humanitære formål. 

Ukendt beløb 

uddeles. 

01-08-2022 

Region Syddanmarks Innovationspulje under 

digitaliseringsstrategien 

 

Læs mere her: Innovationspuljen2022 

 

 

Alle enheder i Region Syddanmark med projektideer, der 

omhandler anvendelse og udvikling af kunstig 

intelligens/machine learning, kan søge puljen. Derudover 

kan puljen også anvendes til støtte af andre former for 

digital innovation, f.eks. anvendelse af virtual reality. 

Der uddeles for 

samlet 10 mio. kr. 

01-08-2022 

Det Obelske familiefond 

 

Læs mere her: Det Obelske familiefond 

 

Fonden støtter indsatsområdet Mental Sundhed. Deres 

støtte skal i så høj grad som muligt gå til konkret hjælp til 

mennesker. De ønsker at skabe basis for en positiv 

forandring for det enkelte menneske og give konkrete 

redskaber til at tage hånd om tilværelsen med en øget 

psykisk robusthed. Fondets uddelinger rettes derfor mod 

 

Der uddeles samlet 

set for 150 mio. om 

året. 

03-08-2022 
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organisationer og foreninger, der tilbyder konkrete 

initiativer og aktiviteter. 

Interreg programmerne 

 

Læs mere her: 

Interreg DE og DK 

 

Interreg Baltic sea 

 

Interreg North sea 

 

Interreg-programmerne er til for at skabe vækst og 

samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske 

regioner. Gennem tværregionale indsatser går flere 

partnere sammen om at sikre en positiv udvikling inden for 

bl.a. erhvervsudvikling, klima og miljø, innovation 

og infrastruktur. 

Større beløb 

uddeles – vær 

opmærksom på 

krav om 

egenfinansiering på 

35 %. 

Interreg 6A (DE og 

DK) 

 

Næste 

ansøgningsfrist er d. 

16/8 dog forudsat af 

allerede godkendt 

projektskitse.  

 

Også d. 16/1 2023 

(skitse indsendes d. 

21/11 2022) og d. 1/6 

2023 (skitse 

indsendes d. 6/4 

2023). 

 

Norlys Vækstpulje  

 

Læs mere her: Norlys vækstpulje 

 

Norlys Vækstpulje giver hvert år 50 millioner kroner til 

innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab 

og en grøn og digital samfundsudvikling. 

Typisk uddeles op 

til 250.000 kr. pr. 

projekt. 

01-10-2022 

TrygFonden 

 

Læs mere her: TrygFonden 

 

 

 

TrygFondens nye strategi trådte i kraft i januar 2022. 

Strategien tager udgangspunkt i, at det er en fælles sag at 

skabe og udvikle trygheden i vores samfund. Derfor har de 

fastholdt deres overordnede mission: at bidrage til, at alle 

i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Der 

er 5 strategiske delmål, der kan søges midler inden for. 

Der uddeles for 

omkring 600 mio. 

kr. årligt. 

01-09-2022 

Fysioterapifonden 

 

Læs mere her: Fysioterapifonden 

 

Fysioterapifonden uddeler midler til forsknings- og 

kvalitetsudviklingsprojekter inden for fysioterapi i 

praksissektoren og til videreuddannelse af praktiserende 

fysioterapeuter. 

Typisk uddeles op 

til 100.000 kr. pr. 

projekt. 

01-10-2022 

Codan Fonden 

 

Læs mere her: CodanFonden 

 

 

Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, 

sociale og andre almennyttige formål, herunder 

skadeforebyggende forskning og virksomhed. Fonden 

støtter endvidere videreuddannelse af ansatte i danske 

forsikringsselskaber samt erhvervsfremmende, herunder 

inden for skibsfart, og andre samfundsgavnlige formål. 

Codan Fonden har 

ikke en fast ramme 

for, hvor mange 

midler der uddeles. 

30-09-2022 
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FLS Industries A/S’ Gavefond 

 

Læs mere her: FLSGavefond 

 

 

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, 

der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder: 

Fondens formål er at distribuere fondsmidler til følgende 

formål: Humanitært arbejde, inklusiv hjælp til syge og 

handicappede; Nationale og kulturelle formål ; Bevaring af 

naturen samt miljø initiativer og projekter; Uddannelse og 

træning med erhvervsfokus; Forskning og udvikling, men 

ikke for enkeltpersoner; Andre lignende formål, der har 

karakter af generel velgørenhed. 

Der uddeles for 

300.000 kr. årligt 

01-10-2022 

InnoExplorer 

 

Læs mere her: InnoExplorer | Innovationsfonden 

 

InnoExplorer er et tilskud til ansatte på offentlige 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der 

har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men 

som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor 

kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på 

om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel 

eller samfundsmæssig udnyttelse. 

Der kan søges 

mellem 500.000 kr. 

– 1.500.000 kr.  

28-09-2021 

Karl Pedersen og Hustrus Fond 

 

Læs mere her: KarlPedersenogHustrusFond 

 

 

Fonden yder støtte til projekter, der styrker den danske 

eksportevne. Fonden støtter kun projekter, der er både 

nyskabende og som består af et forpligtede partnerskab 

mellem flere virksomheder/institutioner. 

Der uddeles for 3 – 

5 mio. kr. årligt. 

30-09-2022 

Horizon Europe 

 

Få mere viden ved det Syddanske EU-kontor: 

https://southdenmark.be/ 

 

Hold øje med Horizon Europe og de annoncerede kald 

inden for sundhedsinnovation. Vi er sammen med det 

Syddanske EU-kontor klar til at hjælpe med at finde 

relevante partnere. 

Omkring 100 mia. 

euro på tværs af 

programmerne. 

April 2023 

 

 


