
 
 

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. 
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Padborg den 8. juni 2015 

 

Fem-årig støtter transportbranchen 
 

To gange om året vælter det ind med e-post hos FDE Fonden. Det er spændende 

ansøgningsskemaer med projekter målrettet transport- og logistikbranchen. 

 

- Det er altid interessant at se, hvilke idéer og tiltag, der optager transportbranchen rundt omkring i 

landet, fortæller Jens Iwer Petersen, der er formand for FDE Fonden. 

 

I sine første fem leveår har fonden modtaget hele 233 ansøgninger og uddelt ialt 5,3 millioner 

kroner. Sidste år blev det til 55 ansøgninger og 35 projekter blev støttet med små to millioner 

kroner. 

 

Til glæde og gavn 

Fonden råder over i alt 72 millioner kroner, og det er afkastet fra disse penge, fonden har mulighed 

for at uddele. Pengene kommer oprindeligt fra stifteren ITD og så sent som på dette års 

generalforsamling har brancheorganisationen tilført yderligere fem millioner kroner til 

grundkapitalen. 

 

- Det er glædeligt, at FDE Fonden på den måde kan være med til at støtte gode, positive og 

tiltrængte tiltag i hele landet, for det kommer jo alle til gode, forklarer Jens Iwer Petersen. Fonden 

fremmer via sine donationer både branchens konkurrenceevne, er med til at fastholde erhvervets 

historie og giver en hjælpende hånd til sygdoms- og ulykkesramte mennesker i branchen. 

 

Fonden støtter 

Fonden har seks fokusområder: 

 Forskning og innovation 

 Videnspredning og uddannelse 

 Færdselssikkerhed  

 Erhvervets image 

 Erhvervets historie 

 Sociale formål 

 

Derudover uddeler fonden også årligt FDE Fondens talentpris, hvor legatmodtageren får 50.000 

kroner til at videreudvikle og dygtiggøre sig. Det er med til at tiltrække, fastholde og udvikle 

branchens talenter. 

 

Fonden har netop udgivet sin Årsberetning 2014, der kan ses på FDE Fondens hjemmeside 

www.fdefonden.dk. 
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