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*Nationalpark	  Vadehavet	  forventer	  at	  uddele	  max.	  5.000	  til	  10.000	  kr.	  til	  den	  enkelte	  ansøger	  i	  denne	  pulje.	  Ønsker	  du	  et	  større	  
beløb,	  bedes	  du	  sende	  en	  ansøgning	  til	  nationalparkens	  pulje	  til	  projektstøtte	  i	  stedet.	  

	  

	  

Vejledning	  til	  ansøgning	  om	  støtte	  til	  lokale	  arrangementer	  fra	  Nationalpark	  Vadehavet	  

Indledning	  
Nationalpark	  Vadehavet	  yder	  støtte	  i	  form	  af	  mindre	  beløb*	  til	  ikke-‐kommercielle	  netværksarrangementer	  
jf.	  målsætning	  10a	  i	  nationalparkplanen:	  

”At	  understøtte	  bosætning	  og	  sikre	  størst	  mulig	  forankring	  i	  befolkningen	  gennem	  synliggørelse	  og	  
samarbejde	  med	  lokale	  netværk,	  foreninger,	  sammenslutninger,	  lokalbefolkning	  og	  aktører	  med	  interesser	  i	  
nationalparken.”	  

Emnet	  for	  arrangementet	  skal	  have	  relation	  til	  Nationalpark	  Vadehavet.	  Der	  er	  i	  2014	  afsat	  75.000	  kr.,	  som	  
uddeles	  efter	  først	  til	  mølle	  princippet.	  Ansøgningsrunden	  åbner	  den	  22.	  september	  2014.	  	  

VIGTIGT:	  Du	  skal	  bruge	  ansøgningsskemaet.	  Ansøgningen	  skal	  være	  udfyldt	  korrekt	  for	  at	  komme	  i	  
betragtning.	  Læs	  derfor	  vejledningen	  omhyggeligt	  og	  sørg	  for	  at	  udfylde	  alle	  punkter	  i	  ansøgningsskemaet.	  
Ufuldstændige	  ansøgninger	  returneres	  uden	  at	  blive	  behandlet.	  Ansøgninger,	  der	  indsendt	  inden	  
ansøgningsrunden	  starter,	  returneres	  ligeledes.	  

Der	  kan	  ikke	  søges	  tilskud	  til	  allerede	  afholdte	  udgifter.	  

1.	  Ansøger	  
Ansøgers	  fulde	  navn	  og	  adresse	  skal	  oplyses.	  Er	  ansøger	  ikke	  en	  privatperson,	  skal	  der	  oplyses	  navn	  og	  
telefonnummer	  på	  en	  person,	  som	  Nationalpark	  Vadehavet	  kan	  kontakte,	  hvis	  nationalparken	  har	  
spørgsmål	  til	  ansøgningen.	  

CVR-‐nummer	  eller	  CPR-‐nummer	  skal	  udfyldes.	  Nationalparken	  må	  ikke	  udbetale	  tilskud	  til	  ansøgere,	  som	  
ikke	  har	  enten	  et	  CVR-‐nummer	  eller	  et	  CPR-‐nummer	  jf.	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  offentlige	  betalinger	  m.v.	  
(LBK	  nr.	  798	  af	  28.	  juni	  2007).	  Tilskuddet	  bliver	  udbetalt	  til	  din	  NemKonto.	  Ved	  udbetaling	  af	  tilskud	  
modtager	  SKAT	  oplysning	  om,	  hvilket	  CVR-‐	  eller	  CPR-‐nummer,	  der	  er	  udbetalt	  til,	  samt	  beløbets	  størrelse.	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål	  om	  hvorvidt	  tilskuddet	  vil	  være	  skattepligtigt,	  bedes	  du	  henvende	  dig	  til	  SKAT.	  

Er	  du	  privatperson,	  skal	  du	  oplyse	  CPR-‐nummer.	  	  

Øvrige	  skal	  oplyse	  CVR-‐nummer.	  Har	  din	  forening	  ikke	  et	  CVR-‐nummer,	  skal	  I	  oprette	  et	  inden	  ansøgningen	  
sendes.	  Det	  er	  gratis	  at	  oprette	  et	  CVR-‐nummer	  for	  en	  frivillig	  forening.	  Læs	  mere	  om	  hvordan	  du	  gør	  på	  
www.erhvervsstyrelsen.dk/foreninger	  eller	  kontakt	  Erhvervsstyrelsen	  på	  tlf.	  72	  20	  00	  30.	  

Oplys	  om	  ansøger	  er	  momsregistreret	  eller	  ej.	  Husk	  at	  foreninger	  ikke	  nødvendigvis	  er	  momsregistreret,	  
selvom	  foreningen	  har	  et	  CVR-‐nummer.	  

Oplys	  et	  eller	  flere	  telefonnumre,	  hvor	  kontaktpersonen	  kan	  træffes	  på	  hverdage	  mellem	  8-‐16.	  

Hvis	  I	  er	  flere	  arrangører,	  f.eks.	  flere	  lokale	  foreninger,	  skriver	  I	  navn	  og	  adresse	  på	  de	  øvrige	  i	  feltet.	  

	   	  



	  

2.	  Beskrivelse	  af	  arrangementet	  
Under	  Titel	  skriver	  du	  hvad	  du	  kalder	  arrangementet	  –	  f.eks.	  Møde	  for	  fødevareproducenter	  i	  Nationalpark	  
Vadehavet.	  

Under	  Beskrivelse	  af	  arrangementets	  formål	  og	  indhold	  skal	  du	  beskrive	  hvordan	  formålet	  med	  
arrangementet	  lever	  op	  til	  nationalparkplanens	  målsætning	  10a,	  som	  du	  kan	  læse	  ovenfor.	  	  

Desuden	  skal	  du	  oplyse:	  

• Hvornår	  og	  hvor	  arrangementet	  foregår	  og	  hvor	  længe	  det	  varer	  –	  f.eks.	  Mødet	  afholdes	  i	  xx	  d.	  dato	  
måned	  201x	  fra	  kl.	  xx	  til	  xx	  

• Hvilken	  type	  arrangement,	  der	  er	  tale	  om	  –	  f.eks.	  workshop,	  foredrag	  eller	  ekskursion	  
• Hvem	  står	  for	  den	  faglige	  del	  af	  arrangementet	  –	  oplys	  hvem	  der	  f.eks.	  er	  foredragsholder	  eller	  

ekskursionsvært	  

Har	  du	  et	  (udkast	  til)	  program	  for	  arrangementet,	  kan	  du	  vedlægge	  det.	  

3.	  Målgruppe	  for	  arrangementet	  
Skriv	  hvilke(n)	  målgruppe(r)	  du	  forventer	  deltager	  i	  arrangementet	  –	  f.eks.	  Beboere	  i	  området	  omkring	  xx	  
eller	  Fødevareproducenter	  i	  Nationalpark	  Vadehavet.	  

Skriv	  hvor	  mange	  deltagere,	  du	  forventer	  at	  få,	  og	  angiv	  gerne	  et	  interval.	  Hvis	  der	  skal	  være	  et	  minimum	  
antal	  deltagere	  for	  at	  arrangementet	  gennemføres,	  eller	  et	  maksimum	  for,	  hvor	  mange,	  der	  kan	  deltage,	  
skriver	  du	  det	  her.	  

Sæt	  et	  kryds	  i,	  hvem	  arrangementet	  er	  åbent	  for.	  Du	  sætter	  kryds	  i	  Medlemmer	  el.	  lign.,	  hvis	  deltagelse	  
f.eks.	  kræver	  medlemskab	  af	  en	  forening.	  Du	  sætter	  kryds	  i	  Inviterede	  deltagere,	  hvis	  du	  sender	  invitationer	  
direkte	  til	  dem,	  du	  ønsker	  deltager	  i	  arrangementet.	  Du	  sætter	  kryds	  i	  Offentligt	  arrangement,	  hvis	  
arrangementet	  annonceres,	  så	  alle	  interesserede	  kan	  deltage.	  

Hvis	  du	  sætter	  kryds	  i	  Offentligt	  arrangement,	  bedes	  du	  afkrydse,	  hvordan	  arrangementet	  annonceres.	  Sæt	  
gerne	  flere	  krydser.	  

4.	  Budget	  for	  arrangementet	  
Du	  skal	  skrive	  det	  samlede	  budget	  for	  arrangementet.	  Dvs.	  du	  skal	  oplyse	  alle	  udgifter	  –	  f.eks.	  honorar	  til	  
oplægsholder,	  kørselsgodtgørelse	  til	  oplægsholder,	  annoncering,	  leje	  af	  lokaler	  samt	  udgifter	  til	  kaffe	  og	  
kage.	  Dine	  udgifter	  skal	  være	  realistiske.	  Det	  kan	  du	  sikre	  ved	  at	  indhente	  priser	  inden	  du	  søger.	  Hvis	  f.eks.	  
en	  oplægsholder	  skal	  have	  kørselsgodtgørelse,	  skal	  du	  bruge	  statens	  lave	  takst,	  således	  at	  den	  er	  skattefri	  
for	  modtageren.	  Statens	  lave	  takst	  er	  i	  2014	  2,10	  kr.	  pr.	  km	  for	  kørsel	  i	  bil/motorcykel.	  Hvis	  du	  
overbudgetterer,	  kan	  det	  betyde,	  at	  nationalparken	  reducerer	  tilskuddet	  eller	  afviser	  ansøgningen.	  

Du	  skal	  også	  skrive,	  hvordan	  arrangementet	  finansieres.	  Ud	  over	  tilskuddet	  fra	  nationalparken	  kan	  det	  
f.eks.	  være	  deltagerbetaling,	  tilskud	  fra	  andre	  samt	  ansøgers	  egenfinansiering.	  Hvis	  du	  får	  tilskud	  fra	  andre,	  
f.eks.	  LAG’en,	  skal	  du	  skrive,	  hvem	  du	  får	  tilskud	  fra.	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  nationalparken	  kun	  støtter	  
ikke-‐kommercielle	  arrangementer.	  Arrangementet	  må	  derfor	  ikke	  budgetteres	  til	  at	  give	  overskud.	  Dvs.	  du	  



må	  ikke	  tage	  større	  deltagerbetaling	  end	  at	  det	  dækker	  udgifterne.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  evt.	  
salg	  af	  mad	  og	  drikke	  ved	  arrangementet.	  

Hvis	  ansøger	  er	  momsregistreret,	  skal	  alle	  indtægter	  og	  udgifter	  oplyses	  ex.	  moms.	  Hvis	  ansøger	  ikke	  er	  
momsregistreret,	  skal	  udgifter	  (og	  indtægter)	  være	  inkl.	  moms.	  Husk	  derfor	  at	  se	  efter,	  om	  de	  tilbud,	  du	  har	  
fået,	  er	  med	  eller	  uden	  moms.	  

5.	  Der	  søges	  om	  tilskud	  til:	  
Du	  skal	  skrive	  det	  beløb,	  du	  søger	  om.	  Bemærk	  at	  Nationalpark	  Vadehavet	  kan	  beslutte	  at	  give	  et	  mindre	  
tilskud	  end	  ansøgt.	  

6.	  Supplerende	  bemærkninger	  
Du	  har	  mulighed	  for	  at	  skrive	  evt.	  supplerende	  bemærkninger	  i	  feltet.	  	  

7.	  Samtykkeerklæring	  
Du	  skal	  afgive	  samtykkeerklæring	  for	  at	  vi	  kan	  behandle	  ansøgningen.	  

8.	  Underskrift	  
Du	  skal	  erklære,	  at	  de	  afgivne	  oplysninger	  er	  rigtige	  for	  at	  vi	  kan	  behandle	  ansøgningen.	  

Ansøgningen	  skal	  underskrives	  i	  hånden.	  Du	  kan	  sende	  den	  underskrevne	  ansøgning	  pr.	  post	  eller	  skanne	  
den	  og	  sende	  den	  pr.	  e-‐mail.	  Ansøgninger	  uden	  underskrift	  eller	  med	  maskinskrevet	  underskrift	  vil	  blive	  
returneret.	  	  	  

Offentliggørelse	  af	  tilsagn	  om	  tilskud	  
Nationalparken	  vil	  behandle	  de	  indkomne	  ansøgninger	  løbende,	  og	  alle	  ansøgere	  får	  en	  afgørelse	  fra	  
nationalparken.	  Hvis	  du	  får	  tilsagn	  om	  tilskud,	  vil	  nationalparken	  desuden	  offentliggøre	  et	  resume	  af	  din	  
ansøgning	  (punkt	  2	  og	  3)	  på	  nationalparkens	  hjemmeside,	  til	  inspiration	  for	  andre	  ansøgere.	  

Udbetaling	  af	  tilskud	  
Tilskuddet	  kan	  først	  udbetales,	  når	  du	  har	  afholdt	  udgiften,	  du	  har	  fået	  støtte	  til.	  Sammen	  med	  evt.	  tilsagn	  
om	  tilskud	  modtager	  du	  vejledning	  i,	  hvordan	  du	  får	  tilskuddet	  udbetalt.	  

Prioritering	  af	  ansøgninger	  
Hvis	  Nationalparken	  samtidigt	  modtager	  flere	  ansøgninger,	  end	  puljen	  rækker	  til,	  prioriteres	  ansøgningerne	  
efter;	  

1. Tidspunkt	  for	  afholdelse	  at	  arrangementet	  
2. Målgruppe	  for	  arrangementet	  

Ad.	  1.	  Indenfor	  Tidspunkt	  for	  afholdelse	  af	  arrangementet	  prioriteres	  således	  

1. Arrangementet	  afholdes	  i	  2014	  
2. Arrangementet	  afholdes	  i	  1.	  halvår	  2015	  
3. Øvrige	  

Ad.	  2	  Indenfor	  Målgruppe	  for	  arrangementet	  prioriteres	  således	  

1. Offentlige	  arrangementer	  
2. Øvrige	  


