ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE

Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet:
•
•
•
•

___

Personlige oplysninger (hvis virksomhed også f.eks. CVR-nr.)
Oplysning om eventuel tidligere modtaget støtte
Projektbeskrivelse, budget og tidsplan
Beskrivelse af direkte og/eller afledte effekter

Ved at sætte kryds til venstre giver du samtykke til, at Nationalpark Mols Bjerge
bruger alle dine afgivne oplysninger i behandlingen af ansøgningen i bestyrelsen

Projektets titel

Ansøgte beløb i kr.
Projektets samlede budget i kr.
Planlagt projektstart

Planlagt projektslut

Kort redegørelse for projektets formål, indhold og forventede resultater

Projektet skal bidrage til en eller flere af følgende hovedformål for nationalparken
Se evt. § 2 i bekendtgørelsen om Nationalpark Mols Bjerge
•
•
•
•
•
•

Bevare, styrke og udvikle naturen
Bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier
Bevare og styrke kulturmiljøerne og kulturhistorien
Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser
Styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling
Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet

Bestyrelsen for nationalparken har vedtaget en række prioriteringer af de nævnte områder
De prioriteringer fremgår af Nationalparkplan 2018-24 for Nationalpark Mols Bjerge
Du kan finde nationalparkplanen på www.nationalparkmolsbjerge.dk

Redegørelse for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af Nationalpark Mols Bjerges formål

Ansøgningen sendes på vegne af
__ en person

__ stiftelse/fond

__ ejendomsejer

__ institution

__ kommune

__ virksomhed

__ forening

__ organisation

Andet:

Ansøger (navn, firmanavn eller andet)

Projektansvarliges navn:

_______________________________

Adresse:

_______________________________

Postnr. og by:

_______________________________

CVR-nr.:

__________ / Har ikke CVR-nr: _____

Telefonnummer:

_______________________________

Email:

_______________________________

Evt. hjemmeside:

_______________________________

Eventuelle bemærkninger om projektansvarliges baggrund for at gennemføre projektet

Eventuelle samarbejdspartnere i projektet, der har givet tilsagn til at deltage

Eventuel bevilliget medfinansiering fra anden side

Det ansøgte beløb skal primært anvendes til

Har der tidligere været ansøgt om støtte fra Nationalpark Mols Bjerge til projektet
__ ja

Med hvilket resultat:

__ nej
Kræver projektet mydighedstilladelse?
__ nej
__ ja – Hvilke:
__ er i tvivl

Supplerende bemærkninger

__ Ansøger erklærer, at de givne oplysninger er korrekte
Underskrift:

BILAG:
F.eks. projektbeskrivelse og detaljeret budget

Ansøgning sendes pr. post til:

Eller pr. mail til:

Nationalpark Mols Bjerge
Sekretariatet, Kalø Jagtslot
Grenåvej 12
DK-8410 Rønde

mols@danmarksnationalparker.dk
Mærk ansøgningen:
”Ansøgning om støtte fra
Nationalpark Mols Bjerge”

