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Industriens Fond blev oprindeligt grundlagt i 

1898 under navnet Kreditforeningen for Indu-

strielle Ejendomme. Etableringen skete i en tid, 

hvor dansk industri og erhvervsliv i datidens 

landbrugssamfund havde svært ved at finde 

finansiering til udviklings- og ejendomsprojek-

ter. Fonden etablerede sig derfor som belåner 

af ejendomme og driftsmidler og var således i 

stand til at yde finansiering til dansk erhvervsliv, 

særligt industrien.

Siden stiftelsen i 1898 har Fonden gennemgå-

et flere fusioner og tilpasninger, før den i 2009 

afhændede sine erhvervsmæssige aktiviteter 

og fandt sin nuværende form som Industriens 

Fond.

HISTORIE

Industriens Fonds mission er at 
fremme dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne.

Konkurrenceevnebegrebet skal 
forstås bredt. Dog prioriterer 
Fonden projekter, der har størst 
mulig effekt på virksomhedernes 
værditilvækst til gavn for Danmark.



FOKUSOMRÅDER

Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projek-

ter med fokus på at:

• INTERNATIONALISERE – det vil sige øge virksomhedernes mulighed for at deltage i 

 den internationale økonomi

• SKABE OG BRINGE VIDEN I ANVENDELSE – det vil sige sikre virksomhedernes 

 kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden 

• INTRODUCERE NYE TEKNOLOGIER – det vil sige styrke virksomhederne i hurtigere 

 og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier

• INNOVERE – det vil sige  understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig 

• SIKRE RELEVANTE KOMPETENCER – det vil sige sikre virksomhederne adgang til et 

 stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft



Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 SDG mål 

som udtryk for nogle helt konkrete udfordrin-

ger, som verden i stigende grad vil efterspørge 

løsninger på. Danmark og danske virksomheder 

er særligt godt positioneret til at levere disse 

løsninger, og Fonden vil derfor arbejde for at 

styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, 

at danske virksomheder kan bruge verdensmå-

lene som en innovationskraft og i relation hertil 

får kendskab til og konkret får udviklet forret-

ningsmodeller, produkter, services.

MÅLGRUPPE 

Fonden har alle danske virksomheder 

som målgruppe, men har et særligt fokus 

på SMV’er og iværksættere med poten-

tiale til at skabe vækst. 

Fonden kan støtte projekter rettet mod få 

virksomheder, men lægger altid vægt på, 

at den opnåede viden stilles til rådighed 

for det øvrige erhvervsliv og samfund, og 

at de virksomheder, der indgår i Fondens 

projekter, aktivt understøtter, at viden 

kan spredes og blive til gavn for mange.

Fonden har herudover fokus på projekter, 

der generelt bidrager til udvikling af 

vækst og konkurrenceevne i dansk 

erhvervsliv.



Industriens Fond er en engageret filantropisk 

fond og arbejder for, at hver enkelt støttekro-

ne og projekt har positiv virkning på dansk er-

hvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fonds værdiskabelse kan sammen-

fattes ved at:

• Industriens Fond vil være katalysator for 

  forandring i såvel den enkelte virksomhed  

 som i samfundet

• Industriens Fond stræber efter størst mulig  

 effekt og vil derfor skalere projekter og vi- 

 den til flest mulige

• Industriens Fond er nysgerrig og går forrest  

 ind i fremtiden

• Industriens Fond er agil og risikovillig

 

 

For at skabe forandring anvender Industriens Fond 

en bred vifte af virkemidler:

• Fonden indgår i partnerskaber med andre, når  

 det øger muligheden for at løfte større pro- 

 jekter til gavn for dansk erhvervsliv

• Fonden modtager gerne uopfordrede ansøg- 

 ninger, der bidrager til at understøtte udvikling  

 af vækst og konkurrenceevne

• Fonden indkalder jævnligt ansøgninger inden  

 for særlige temaer, defineret af dansk er- 

 hvervsliv

• Fonden udvikler selv egne indsatser, som har  

 til formål at løfte dansk erhvervsliv på ud- 

 valgte områder

• Fonden formidler resultater og viden til dansk 

  erhvervsliv

FONDENS VÆRDISKABELSE

FONDENS VIRKEMIDLER



Bestyrelsen er Industriens Fonds øverste myndig-

hed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af 

Fondens virksomhed og sørger for, at virksom-

heden tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt 

efter lovgivningens bestemmelser samt Fondens 

vedtægter. Bestyrelsen ansætter en direktør, der 

forestår den daglige ledelse.
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