
Mange års erfaring gør, at vi dækker bredt 
og har en omfattende viden om fundraising. 
Vi ved, hvad der tidligere er givet støtte til 
hos fondene og puljerne, hvordan projektet 
skal vinkles, og hvordan den konkrete fond 
eller pulje strategisk set skal “håndteres”.

Vi arbejder bl.a. inden for følgende felter: 
Det sociale område, frivilligt arbejde, 
landdistriktsudvikling, kultur, beskæftigelse, 
sundhed, uddannelse m.v.

Projekter.nu 
skaffer finansieringen

Fundraising 
og projektudvikling

Vi skaffer 
finansiering 
til dine projekter

www.projekter.nu

Else Andersen
Projektudvikler

Kontakt os på info@projekter.nu 
eller telefon 40 85 50 38 
for at aftale et første møde gratis 
og uforpligtende. Vi kommer gerne 
til Jer. 

Har I brug for et kursus, er vi også 
ved telefonen. 

Projekter.nu har rejst midler til et hav af 
projekter, lige fra inventar til en frivillig social 
forening, til forsknings projekter og opførelse 
eller renovering af bygninger.

Vi er erfarne oplægsholdere og afholder 
kurser om fundraising for både erfarne 
udviklingskonsulenter og helt grønne fund
raisere.

Hos projekter.nu arbejder vi professionelt med fundraising til både små og 
store projekter. Har I en ide, I gerne vil have finansieret, så kontakt os.

“Jeg har arbejdet sammen med Projekter.nu siden 2010, 
hvor jeg blev anbefalet at indlede et samarbejde. Hos Pro
jekter.nu er fagligheden høj. De er gode til at sætte sig ind i 
andres tankegang og hjælpe til med at føre ideerne ud i livet. 
I samarbejdet er der altid god sparring, og alle aftaler bliver 
punktlig overholdt. Projekter.nu tager gerne ansvar og me
strer det sprog, der skal til for at ansøgninger gøres relevante 
og interessante for modtager. Alt hvad der foretages, gøres 
energisk og med positiv energi. Projekter.nu får tingede til at 
ske, og derfor kan et samarbejde anbefales.”
Vittus Bernlow, Teamleder HR-rådgivning

“Vi har haft et fortrinligt og udbytterigt samarbejde med Projekter.nu, som vi var 
blevet anbefalet. På baggrund af vores samtaler har Projekter.nu professionelt og 
dygtigt formået at udarbejde ansøgninger, som uddrager essensen af behovet for 
støtte til gennemførelse af vore forskellige aktiviteter og indsatser til gavn for vores 
beboere. Samarbejdet med Projekter.nu har faktisk været så givtigt, at det under
tiden har knebet med at gennemføre alle de aktiviteter, som vi har fået tilskud til.”
Tony Sørensen, Forretningsfører, Byggeforeningen af 1933
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›  Kommuner

›  Selvejende institutioner

›  Socialøkonomiske 

 virksomheder

›  Efterskoler

Kunde 

Broen Horsens

Type 
Frivillig social forening

Projekt 
Støtte til udsatte børns deltagelse i idræt

Midler rejst
Bevillinger til kontingenter, tøj, udstyr og 
stævneafgifter

Resultat 

 Flere millioner over periode på 10 år

Kunde 

Sdr. Felding Efterskole

Type 
Selvejende Institution

Projekt 
Diverse projekter

Midler rejst
Bevillinger til tag med solceller, multibane, 
friluftsfaciliteter

Resultat

  Beløb 1.407.245 Kr.

Kunde 

Møltrup Optagelseshjem

Type 
Selvejende Institution

Projekt 
Diverse projekter for hjemløse

Midler rejst
Bevillinger til anlægsarbejde, beskæftigelses
projekt, social støtte i eget hjem, ferietur m.v. 

Resultat

 Flere millioner over periode på 6 år

Kunde 

Produktionsskolen Møllen

Type 
Selvejende Institution

Projekt 
Byggeprojekt

Midler rejst
Bevilling til ny kantine med udeområde

Resultat

  Beløb 2.500.000 mio. Kr.

Vi samarbejder 
med både frivillige 
og professionelle:

›  Erhvervsskoler

›  Kulturcentre

›  Boligforeninger

›  Sygdomsbekæmpende 

 organisationer

›  Lokalsamfund

›  Frivillige sociale foreninger

›  Kommunale institutioner

›  Idrætsforeninger

›  Beboerforeninger m.v.

Kunde 

Dagmar Bio

Type 
Selvejende Institution

Projekt 
Om og udbygning

Midler rejst
Bevilling til om og udbygning

Resultat

  Beløb 365.000 Kr.

Kunde 

Byggeforeningen af 1933

Type 
Alment Boligselskab

Projekt 
Diverse projekter

Midler rejst
Bevillinger til aktiviteter for ensomme ældre, 
ferie for udsatte familier, etablering af nyttehave

Resultat
  
  Beløb 472.000 Kr.

“BROEN i Horsens er en frivillig forening, der støtter fattige, sårbare og 
udsatte børn med økonomisk hjælp til en aktiv tilværelse indenfor sport, 
spejder, musik, dans el.l. Lige siden foreningen blev stiftet i 2002, har vi haft 
professionel hjælp til at skaffe de nødvendig penge til at støtte børnene, og 
at vi overhovedet kom rimeligt i gang, og siden har opbygget en forening, 
det p.t. støtter 582 børn i Horsens, kan vi udelukkende takke Else Andersen 
for, til at begynde med som medejer af et andet firma, og senere da hun 
startede projekter.nu. For en del år siden blev vi anbefalet en anden fund
raiser, som skulle være både bedre og billigere. Det prøvede vi, og det blev 
en fatal, dyr og skuffende fejltagelse, som vi ikke vil gentage. BROEN får 
tilført 100.000 kroner hvert år fra Socialministeriet, og 250.000 fra Horsens 
Kommune, og derudover skal vi skaffe mere end en halv million, men med 
den seriøse, punktlige, reelle og effektive måde Else Andersen arbejder på, 
er vi trygge ved fremtiden. Horsens, den 21.01.2016”
Hans Søgaard, Formand, BROEN i Horsens

“Jeg har arbejdet sammen med Projekter.nu i mange år og på flere forskellige 
projekter. Fællesnævneren for disse er kompetent og målrettet arbejdsgang. 
Projekter.nu er en kapacitet inden for sit felt, de ansatte er yderst behagelige, di
rekte og får tingene til at ske gennem vedholdenhed. Resultatet bliver målrettede 
ansøgninger med høj succesrate.”
Søren Olsen - Partner ICC certificeret Coach

“Møltrup har i en årrække haft Projekter.nu tilknyttet som fundraiser. Der er 
gennem årene blevet rejst adskillige millioner ved Elses hjælp. Vi oplever en høj 
grad af indsigt i forskellige fondes fokus koblet til vores behov. Når vi fortsat opre
tholder er kundeforhold til Projekter.nu er det fordi det er en god forretning, vi føler 
os godt betjent og ikke mindst overvåger Projekter.nu relevante puljer for os.”
Ebbe Larsen, Forstander, Møltrup Optagelseshjem

“Projekter.nu er fagligt stærk og har godt overblik. De får tingene til at glide og har 
den nødvendige viden. Dialogen går altid let, og igangværende projekter sander 
aldrig til eller bliver tilsidesat. Jeg har arbejdet for flere organisationer og haft mange 
jern i ilden igennem det seneste halve snes år. Projekter.nu forstår altid at sætte sig 
ind i en given organisation og giver et boost af fremdrift, som får tingene til at ske og 
gør samarbejdet ekstra let for os.”
Asbjørn Lyby, Forstander, Sdr. Feldings Efterskole

“Samarbejdet med Projekter.nu startede med en god dialog, hvor der efter en forvent
ningsafstemning blev skabt den nødvendige tillid. Processen omkring udformning af 
ansøgning var målrettet og håndteret professionelt, således at det genererede materiale 
til den færdige ansøgning sikrede, at vi blev tildelt midler til det ansøgte projekt. Under 
hele processen var der god dialog og service. Alt i alt et rigtigt godt samarbejde.”
Julie Krarup, Forstander, Middelfart Produktionsskole

Få en vurdering! Ring på 40 85 50 38




