
FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har 
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling 
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i 
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen.

FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs 
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk.

Pressemeddelelse

Padborg, 1. marts 2017
FDE Fonden klar til ny ansøgningsrunde

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 31. marts 2017.
 
Mangler du økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter inden for transport og 
logistik eller initiativer, der fremmer branchens omdømme?

Har du ideer til projekter, der fremmer færdselssikkerheden i forhold til transport med lastbiler?

Drømmer du om en studierejse/et studieophold mv. med henblik på at søge ny viden og 
inspiration på godstransport- og logistikområdet?

Har du planer om projekter eller bogudgivelser, der kan fastholde dansk landevejstransports 
historie eller om seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-
/transportvirksomheder?

Eller har du kendskab til vognmænd, chauffører eller administrative medarbejdere i branchen, der 
på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig 
situation?

Kan du svare ja til et af ovennævnte spørgsmål, bør du overveje at sende en ansøgning til FDE 
Fonden. På fondens hjemmeside www.fdefonden.dk kan du hente information om, hvordan du 
søger, og hvad fonden tidligere har bevilliget midler til. 

Husk, at ansøgningen skal være indsendt senest den 31. marts 2017. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

For yderligere oplysninger kontakt:

Formand for FDE Fonden Jens Iwer Petersen, tlf. 20 20 19 52
Fondsadministrator Jo Madsen, tlf. 74 67 12 33
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