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Nye donationer fra FDE Fonden
Så har FDE Fondens bestyrelse foretaget en ny uddeling af støttemidler fra fonden.
I ansøgningsrunden for 1. kvartal 2014 var indkommet i alt 24 ansøgninger til et samlet beløb på
lige godt 1,5 mio. kr. Heraf har bestyrelsen haft mulighed for at imødekomme 15 ansøgninger helt
eller delvist. Det samlede støttebeløb udgør 620.000 kr.
Blandt de støttede projekter er udviklingen af en app målrettet udenlandske chauffører
indeholdende nyttige informationer vedr. kørsel og ophold i Danmark. Endvidere støttes et ITD
Projekt ”Lastbilkaravanen”, hvor en lang række danske skoleelever får informative besøg fra
lastbilbranchens aktører. Også i denne uddelingsrunde støttede FDE Fonden en lang række
transportrelevante studieophold for unge danskere på udenlandske universiteter samt faglige
studierejser til udlandet. Og der blev ligeledes plads til donationer til både ITD’s og DTL’s
”veteranklubber” til transportfaglige ture i efteråret.
”Vi er glade for, at FDE Fonden også denne gang kunne støtte gode og positive tiltag indenfor
fondens formål” siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.
En liste over de støttede projekter findes på fondens hjemmeside fdefonden.dk.
Næste ansøgningsrunde til FDE Fonden har deadline den 30. september 2014.
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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.

