KLADDE
(kan ikke bruges som ansøgning)
Ansøgningsskema til forberedelse af ansøgning på FDE Fondenshjemmeside
(Felter med * skal udfyldes.)
1. Ansøges der som virksomhed eller person
o Ansøger på egne vegne

Jeg samtykker herved til FDE Fondens behandling af mine personoplysninger, herunder mine
helbredsoplysninger hvor dette er omfattet af ansøgningen. FDE Fondens behandling af
personoplysninger er nærmere beskrevet her.

o Ansøger for en anden

Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg i forbindelse med ansøgningen har fuldmagt til på vegne
af personen eller personerne omfattet af ansøgningen, at afgive de omfattede personoplysninger, og
på vegne af personen eller personerne omfattet af ansøgningen har samtykke til behandlingen af
personoplysninger omfattet af ansøgningen, herunder helbredsoplysninger hvor dette er omfattet af
ansøgningen. FDE Fondens behandling af personoplysninger er nærmere beskrevet her.

Virksomhed

Privatperson

2. Ansøger
Virksomhed
* Virksomhedsnavn/institution:
Kontaktperson:
* Adresse:
* Postnr. / By:
* E-mail adresse:
* CVR-nr.:
* Er virksomheden momsregistreret

Ja

Nej

(momsreg. virksomheder tildeles støttebeløb uden moms)

* Telefonnr.:
Privatperson
* Navn:
* Adresse:
* Postnr. / By:
* E-mail adresse:
* Telefonnr.:
3. Ansøgningen
* Kategori: Vælg mellem: Forskning/innovation - Image - Videnspredning/uddannelse Historisk - Socialt - Færdselssikkerhed (se beskrivelser på www.fdefonden.dk)
Beskrivelse af / motivering for ansøgningen: (max. 4000 tegn)

Er feltet ovenfor ikke stort nok? Så kan du her vedhæfte din beskrivelse (i PDF eller Word format)
Gennemse
Gem
* Hvilket beløb (inkl. moms) ansøges der om:
Projektperiode:
4.a. Bilag uddannelsesforløb
Vedrører ansøgningen et uddannelsesforløb?
Ved ansøgning om beløb til uddannelsesforløb, skal der indsendes dokumentation for forløbet:
Gennemse
Gem
Varighed af uddannelsesforløbet:
dd-mm-åååå
 i Danmark
 i udlandet
Fra den:
dd-mm-åååå
Legater til studieophold i udlandet er skattefrie.
Til den:
Kravet er en kort afrapportering efter afsluttet ophold.

4.b. Bilag projektforløb og budget
Vedlæg venligst samlet projektforløb og budget
Gennemse

Indsend ansøgning
FDE Fonden skal indberette skattepligtige uddelinger til SKAT.

Gem

