
 

Ansøgningsvejledning: Kom videre-puljen 
 
Anden runde med ansøgningsfrist den 30. oktober 2020 
 

 
Kom videre-puljen  
  
Realdania har i forbindelse med COVID-19-krisen afsat Kom videre-puljen for at hjælpe projekter, 
som vi tidligere har støttet, og som er økonomisk påvirket af krisen.  
  

  

Formål  
  
Kom videre-puljens formål er at yde støtte til igangværende projekter, der er ramt af f.eks. aflysnin-
ger, forsinkelser og fordyrelser i forbindelse med COVID-19-krisen. Der kan også være tale om af-
sluttede projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse (se uddybende 
nedenfor). 
  
Dette er den anden runde af to ansøgningsrunder.  
  
Der er i alt afsat 50 mio. kr. til Kom videre-puljen.  
 

Hvem kan søge?  
  
To typer af projekter, som tidligere har fået støtte fra Realdania, kan søge om støtte fra Kom videre-
puljen.  
  
Igangværende Realdania-støttede projekter  
Hvis dit projekt er igangværende, kan du søge om støtte fra puljen. Det vil sige, at hvis dit projekt er 
under implementering og ikke er afsluttet med endelig afrapportering til Realdania, og din organi-
sation ikke har modtaget den sidste udbetaling fra Realdania, kan du ansøge om midler fra puljen.  
  
Bemærk, at kun projekter, der tidligere har fået støtte fra Realdania, kan søge. Og det er et krav, at 
man – hvis det er muligt – har benyttet sig af statens hjælpepakker, og at man på trods af dette fort-
sat kan dokumentere økonomiske udfordringer, som kan begrundes i COVID-19-krisen.   
  
 

En del af Realdanias COVID-19-indsats 
 
Kom videre-puljen er en del af Realdanias samlede COVID-19-indsats på 175 mio. kr., der ud-
over hjælp til projekter, som er udfordret af coronakrisen, også har fokus på en bæredygtig 
udvikling i byggeriet i kølvandet på coronakrisen.  
  
Læs mere om Realdanias COVID-19-indsats  
 

https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen
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Afsluttede Realdania-støttede projekter  
Hvis dit projekt tidligere har fået støtte fra Realdania, men er afsluttet, så har du også mulighed for 
at søge om støtte fra Kom videre-puljen, men kun hvis der stadig en gensidig forpligtelse mellem 
Realdania og dig som bevillingsmodtager.   
  
Ved gensidig forpligtelse forstås, at mindst en af nedenstående betingelser er opfyldt:  

• en fortsat gældende tilbagebetalingsdeklaration   

• Realdanias fortsatte udpegningsret til bestyrelse   

• en bygningsfond, der stadig er aktiv eller lign. 
  
Er du i tvivl om din organisation og projekt kan ansøge, så send os en besked via vores ”Bliv kontak-
tet”-formular nederst her på siden. Her skal du oplyse dit projektnummer, som fremgår af dit bevil-
lingsbrev øverst til højre (PRJ-20XX-00XXX).  
  
 

Hvad kan du søge støtte til?  
  
Når du søger om støtte fra Kom videre-puljen, kan du søge støtte til:   

• Finansiering af øgede anlægsudgifter  
Byggerier, der væsentligt forsinkes og pådrager sig yderligere anlægsudgifter som f.eks. om-
projektering, renteudgifter, etc. 

• Finansiering af tab i forbindelse med arrangementer, events, udstillinger, o.l.,   
Arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 
31. august 2020, men som følge af COVID-19-forholdsregler er aflyst, udskudt eller hvor betin-
gelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt 
uden deltagere/tilskuere. Støtten gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets un-
derskud. Vær også opmærksom på Byd indenfor-puljen, hvor der frist for at søge 2. runde i slut-
ningen af september 2020.  

• Finansiering af driftstab  
Driftstab på grund af nedlukning eller lignende relateret til publikumsrettede aktiviteter – ek-
sempelvis kulturinstitutioner, turistattraktioner, enkeltstående events, udstillinger mv. Hvis de 
fulde tab ikke kan dækkes af statens hjælpepakker eller på anden vis, kan der derfor være be-
hov for driftsstøtte for projekter, der er i drift og prædriftsstøtte for de projekter, der endnu ikke 
har åbnet for publikum. Støtten vil i så fald relatere sig til det oprindeligt støttede projekt.  

• Støtte til revisionsudgifter og juridisk bistand   
I nogle tilfælde kan der være behov for støtte til revisions- og/eller advokatassistance bl.a. for 
at sikre, at den enkelte organisation anvender alle de muligheder denne har i forhold til statens 
hjælpepakker, opstille likviditetsbudgetter eller lign.   

  

Hvordan søger du støtte?  
  
Hvis du opfylder et eller flere af ovenstående kriterier, kan du ansøge om støtte fra Kom videre-pul-
jen.  
  

https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen
https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen
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Du ansøger Kom videre-puljen her på realdania.dk gennem vores ansøgningsskema, som du fin-
der link til sidst i denne vejledning.  Her finder du også links til tro og love-erklæring samt revisorer-
klæring, som skal uploades sammen med ansøgningen.  
 

  
Inden du søger, bør du nøje gennemgå ansøgningsvejledningen for at orientere dig om hvilke krav, 
der gælder for støtten og hvilke informationer, vi beder om for at kunne vurdere din ansøgning. Mu-
ligvis har du brug for hjælp fra din revisor for at kunne udfylde ansøgningen fyldestgørende.   
 

  

Ansøgningsfrist  
  
Ansøgningsfristen for at søge Kom videre-puljen er den 30. oktober 2020, og alle ansøgninger for-
ventes færdigbehandlet inden udgangen af november 2020. Ansøgere, der modtager tilsagn om 
støtte vil få udbetalt støtten helt eller delvist i starten af december 2020. 
 

  

Bevillingskriterier og -vilkår 
 
Der gælder følgende bevillingskriterier og -vilkår for Kom videre-puljen: 
 
Om ansøger og det Realdania-støttede projekt 
 
• Det er et krav at ansøger tidligere har opnået støtte fra Realdania. 

 
• Ansøger kan som udgangspunkt ikke være stat, region eller kommune. 

 
• Det er en betingelse at projektet enten er igangværende (sidste udbetaling/afrapportering 

(f.eks. evaluering foreligger endnu ikke) eller at projektet er afsluttet, og at der samtidig forelig-
ger en aktiv forpligtende relation til Realdania i form af en tilbagebetalingsdeklaration, en aktiv 
bygningsfond eller at Realdania har udpegningsret til bestyrelse eller lignende. 

 
• Som udgangspunkt støtter vi ikke samme ansøger under Kom videre-puljen og Realdanias an-

dre COVID-19-indsatser, f.eks. Byd indenfor-puljen. 
 

 
Uddybende betingelser for at opnå støtte fra Kom videre-puljen 
 
Driftstab 
• Der skal være realiseret et reelt driftstab, som kan dokumenteres og ensidigt tilskrives COVID-

19-krisen 

• Realdanias betingelser for støtte følger i overvejende grad de betingelser, som staten har op-
stillet for at kvalificeres som støtteværdig i sine hjælpepakker, herunder, at nedenstående krite-
rier er vejledende: 

− Virksomhedens forventede faste omkostninger skal være mindst 25.000 kr. i perioden fra 
og med 9. marts til og med 30. september 2020. 

− Virksomheden skal forvente eller allerede have realiseret et omsætningsfald på mindst 40 
% eller virksomheden har haft forbud mod at have åbent i en periode. 
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− Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af COVID-19 og ikke selvforskyldt.” (ud-
drag fra Bekendtgørelse nr. 350 af 2. april 2020 om midlertidig kompensationsordning for 
virksomheders faste omkostninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 398 af 8. april 
2020). 

• Realdanias støtte til driftstab kan udgøre fra 25-100% af de udækkede, dokumenterede kapa-
citetsomkostninger (faste omkostninger), som 1) entydigt kan tilskrives COVID-19-krisen (f.eks. 
tvungen lukning), 2) ikke har været mulig at reducere af virksomheden selv, 3) ikke er  er dækket 
af statens hjælpepakker eller der er opnået støtte til fra andre fonde og lign. Kapacitetsomkost-
ninger opgøres efter samme principper som staten opstiller, og hvor udgangspunktet er at de 
regnskabsprincipper, der er anvendt i virksomhedens seneste årsregnskab også er gældende 
i denne sammenhæng.  

• Ansøger skal bekræfte at have iværksat alle mulige tiltag for at afbøde effekten af krisen på 
egen organisation og på projektet, herunder ved at have gjort brug af mulige hjælpepakker fra 
staten, at have reduceret egne omkostninger, osv. 

• Støtte til driftstab kan som udgangspunkt ikke kombineres med støtte til projektrelaterede om-
kostninger, som f.eks. tab på et arrangement eller øgede anlægsudgifter til et byggeprojekt. 

 

Øgede anlægsudgifter 
• Der skal være realiseret øgede anlægsudgifter, som kan dokumenteres og ensidigt tilskrives 

COVID-19-krisen 

• Realdanias støtte til øgede anlægsbudgetter kan udgøre fra 25-100% af de udækkede, doku-
menterede merudgifter, som 1) entydigt kan tilskrives COVID-19-krisen, (f.eks. forsinkelser for-
årsaget af hjemsendte bygningsarbejdere) 2) ikke har været mulig at reducere af virksomhe-
den selv, 2) ikke er dækket af statens hjælpepakker, anden fondsstøtte eller lign. 

• Støtten kan som udgangspunkt ikke kombineres med støtte til driftstab eller tab på et arrange-
ment. 

 

Støtte til arrangementer, events, udstillinger o.l. 
• Der skal være realiseret et reelt tab på et planlagt arrangement, event, udstilling eller lign., som 

kan dokumenteres og ensidigt tilskrives COVID-19-krisen 

• Realdanias støtte til arrangementer, events, udstillinger, o.l. kan gives for arrangementer, der 
som udgangspunkt skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. 
august 2020, men som følge af COVID-19-forholdsregler er aflyst, udskudt eller hvor betingel-
serne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt 
uden deltagere/tilskuere. Støtte gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets under-
skud. Arrangementets underskud beregnes som arrangementets udgifter (omkostninger) fra-
trukket arrangementets indtægter. Det er en forudsætning, at støtten ikke resulterer i en fortje-
neste. Hvis der ikke er projektrelateret indtægt, kan Realdanias støtte udgøre op til 90% af de 
direkte projektrelaterede omkostninger (faste omkostninger støttes som hovedregel ikke), så-
fremt det kan dokumenteres, at projektejer ikke kan tilvejebringe tilstrækkelig egenfinansiering 
som følge af driftstab i perioden. Byd indenfor-puljen kan alternativt ansøges.  

 

https://realdania.dk/projekter/covid-19-krisen
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Revisionsudgifter og udgifter til juridisk bistand 

• Revisionsudgifter (krav: godkendt revisor) i forbindelse med indhentning af erklæring og direkte 
forbundet med ansøgningen støttes som udgangspunkt med 50%, dog max. 15.000 kr. inkl. 
moms. I det omfang juridisk bistand er nødvendig, kan disse omkostninger også dækkes med 
50%, dog max. 10.000 kr. 

 

Dokumentationskrav  
 
• Realdanias dokumentationskrav tager så vidt muligt udgangspunkt i de krav, der er fastlagt i 

statens hjælpepakker, dels for at lette det administrative arbejde for ansøger, dels for at sikre, 
at vores indsats er koordineret og komplementær med statens indsatser. ”Genbrug” derfor 
gerne materiale fra ansøgninger til statens hjælpepakker i forbindelse med Kom videre-ansøg-
ningen, såfremt det er fyldestgørende i forhold til vores krav og vilkår. 
 

• Ansøger skal fremlægge en samlet finansieringsplan for dækning af tab/øgede anlægsudgif-
ter. 
 

• For ansøgninger vedrørende støtte til øgede anlægsudgifter skal der fremsendes oprindeligt 
anlægsbudget, opdateret anlægsbudget, samt likviditetsbudget for byggeriet/bygningsfon-
den for 2020. 

 
• For ansøgninger vedrørende støtte til driftstab skal der fremsendes driftsregnskab for perio-

den 8. marts 2020 til den 31. maj 2020 og der skal fremsendes månedsvise drifts- og likviditets-
budgetter for hele 2020. 
 

• For ansøgninger vedrørende støtte til dækning af tab på forsinkede eller aflyste arrangemen-
ter, udstillinger, events, o.l. skal der fremsendes oprindeligt projektbudget, som fremsendt i op-
rindelig ansøgning samt opdateret projektbudget eller realiseret projektregnskab og opgø-
relse over samlet tab og finansiering heraf. 
 

• Ansøger skal gennem tro og love-erklæring bekræfte, at ansøgers økonomiske situation er 
going-concern, samt dokumentere og fremlægge revisorerklæring fsva. tab/øgede udgifter 
(krav ved støtte på min. 500.000 kr.), og bekræfte at statens hjælpepakker er anvendt, hvis mu-
ligt. Ansøgere, der har ansøgt statens hjælpepakker, skal vedlægge indscannede revisorer-
klæringer udarbejdet i forbindelse hermed. 

 
 

Generelle forhold 
 
• En ansøgning udløser ikke automatisk en bevilling eller et bevillingsbeløb som ansøgt, idet der 

tages højde for andre ansøgeres situation og behov, hovedbevillingens størrelse og støttepro-
cent, samt ansøgers situation og behov for støtte. 

• Støtteprocenten i det enkelte projekt vil være i spændet mellem 25-100%, og fastlægges ud fra 
en samlet vurdering af 1) støttemodtagers samlede økonomiske/strategiske situation, 2) oprin-
delig støtteprocent til hovedprojekt, 3) muligheden at andre finansieringskilder kan bidrage, 4) 
hensyn til andre støttemodtagere. 
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• Udbetaling af støtte sker som udgangspunkt med én eller to udbetalinger, idet der tages højde 
for en mulig hel eller delvis tilbageførsel, såfremt revisors gennemgang af ansøgningsmateria-
let viser at dette måtte være fejlbehæftet eller upræcist.  

• Der kan potentielt være nogle faldgruber omkring modregning i offentlige støttepakker, hvis 
man får støtte fra andre steder (eksempelvis hos Realdania) som bør overvejes grundigt af 
modtager/ansøger. Søg eventuel rådgivning hos din revisor eller en gratis hotline, som f.eks. 
hos PwC:  COVID-19 – Forretningsmæssige følger og konsekvenser  

• COVID-19-krisen er en hel særlig situation for hele samfundet og for de projektejere, vi har støt-
tet. Den enkelte ansøgers situation kan være særligt udfordret, og i hvilket tilfælde Realdania 
tager forbehold for at afvige fra de i denne ansøgningsvejlednings vilkår, betingelser, princip-
per og praksis, idet en vis fleksibilitet kan være nødvendig i enkelte tilfælde. 

 
 

Sådan ansøger du konkret om støtte  
 
Du søger helt konkret om støtte ved hjælp af ansøgningsskemaet på realdania.dk/komvidere  
 
Sørg for at gennemgå denne ansøgningsvejledning for at orientere dig om hvilke krav, der gælder 
for støtten og hvilke informationer, vi beder om for at kunne vurdere din ansøgning. Muligvis har du 
brug for hjælp fra din revisor for at kunne udfylde ansøgningen fyldestgørende.  
 
På realdania.dk/komvidere kan du også hente tro og love-erklæring samt skabelon for revisorer-
klæringer, som skal uploades sammen med ansøgningen.  
 
 

Ansøgningsfrist 
 
Ansøgningsfristen for anden runde er den 30. oktober 2020. og alle ansøgninger forventes fær-
digbehandlet inden udgangen af november 2020. Ansøgere, der modtager tilsagn om 
støtte vil samtidig få udbetalt støtten helt eller delvist i starten af december 2020.   
 

Yderligere information 
 
Statens hjælpepakker 
Mere information om statens generelle hjælpepakker: 
 
Få overblik over hjælp til virksomheder (virksomhedsguiden.dk) 
 
Kulturministeriet 
Kulturministeriets initiativer og hjælpepakker for kulturlivet: 
COVID-19 / Information (slks.dk) 
 
Gratis hotline hos PwC 
PwC’s gratis hotline har specialister der kender detaljer på de enkelte hjælpepakker, m.v. Som an-
søger til Kom videre-puljen, kan du få svar på spørgsmål herom, og i et vist omfang svar på spørgs-
mål om eventuelle kombinationer og problematikker hvis du anvender de offentlige hjælpepakker 
og samtidig eventuelt modtage en bevilling hos Realdania. Der kan potentielt være nogle 

https://www.pwc.dk/da/covid-19.html#:%7E:text=Erhvervslivet%20%2D%20b%C3%A5de%20det%20private%20og,korte%20eller%20den%20lange%20bane.
https://realdania.dk/projekter/kom-videre-puljen
https://realdania.dk/projekter/kom-videre-puljen
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/covid-19/
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faldgruber omkring modregning i offentlige støttepakker, hvis man får støtte fra andre steder (ek-
sempelvis hos Realdania) som bør overvejes grundigt af modtager/ansøger. 
COVID-19 – Forretningsmæssige følger og konsekvenser (pwc.dk) 
 

Hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet   
 
Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningen så præcist som muligt og følger nedenstående vejled-
ning til de enkelte felter for at vi kan behandle din ansøgning hurtigt og effektivt. 
 
Du kan se et ansøgningsskema her i pdf, hvilket vi anbefaler dig at orientere dig i sammen med an-
søgningsvejledningen inden du udfylder skemaet online. 

 
Gå til ansøgningsskemaet  
 
Titel 
Angiv en projekttitel, som indeholder følgende tekst: "COVID-19-indsats/Kom-videre/PRJ-20XX-
00XXX/Ansøgernavn". Eksempelvis "COVID-19-indsats/Kom-videre/PRJ-2020-00555/Museum 
Norddanmark". 
 
Du skal selv anføre projektnr. (oprindelig hovedbevilling - fremgår øverst til højre på bevillingsbrev) 
og ansøgernavn (organisationens navn). Kan du ikke finde projektnummeret bedes du kontakte os 
inden du ansøger. Skriv til mailto:filantropiadmin@realdania.dk. 
 
Hvordan er dit projekt påvirket af COVID-19-krisen? 
Beskriv hvordan projektet og/eller din organisation er påvirket af COVID-19-krisen, og hvilke udfor-
dringer giver det økonomisk? 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål. 
 
Afbødning af konsekvenserne af krisen? 
Beskriv kort, hvad din organisation har gjort for at afbøde konsekvenserne af krisen og dens på-
virkning af projektet og/eller din organisation, herunder specifikt interne tiltag (fx. reduktion af om-
kostninger), hvilke af statens hjælpepakker, I har ansøgt og/eller modtaget kompensation fra eller 
afventer svar på. 
 
Beskriv kort, hvordan I ud fra den nuværende situation vurderer at vil omstille og tilpasse organisati-
onen og/eller projektet for at komme ud af krisen. 
 
Redegør desuden for hvilken betydning Realdanias eventuelle støtte vil have, herunder argumen-
tation for det ansøgte beløb. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål. 
 
Projektperiode 
Her skal du angive den periode, som støtten skal dække omkostninger i. 
 
Hvis du søger om støtte til dækning af øgede anlægsomkostninger, skal der angives den periode i 
2020, hvor der har været øgede anlægsudgifter, herunder øgede prædriftsudgifter, der kan tilskri-
ves COVID-19-krisen, og til hvilken, der ansøges om støtte. 

https://www.pwc.dk/da/covid-19.html
https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi/kom-videre-puljen
mailto:filantropiadmin@realdania.dk


 

8 
 

Hvis du søger om støtte til dækning af tab i forbindelse med arrangementer, events, udstillinger, o.l. 
skal angives den periode i 2020, hvor aktiviteten har resulteret i færre indtægter og/eller større ud-
gifter, der kan tilskrives COVID-19 og til hvilken der ansøges om støtte. 

Hvis du søger om støtte til dækning af driftstab, skal der angives den periode i 2020, hvor organisa-
tionen har haft et driftstab, der kan tilskrives COVID-19 og til hvilken der ansøges om støtte. 

 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål. 
 
Støttebeløb 
Angiv det beløb, som du ønsker at modtage i støtte fra Realdania. 
 
Det ansøgte beløb kan ikke være større end det realiserede tab eller de merudgifter, COVID-19-
krisen har afstedkommet. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål  og tildeling af 
støtte, støtteprocent, m.v. - se ovenfor i afsnittet Generelle forhold. 
 
Samlet udgiftsbudget 
Her skal du angive dit nettotab som direkte følge af COVID-19. Opstil et udgiftsbudget, der viser 
det samlede nettotab, herunder de samlede merudgifter og/eller tab af indtægter, for perioden 
som direkte følge af COVID-19. 
  
Bemærk, udgiftsbudgettet skal være lig med eller større end det ansøgte støttebeløb. 
 
Nederst på siden skal du anføre om det er med eller uden moms. Udgiftsbudgettet skal dække 
den ansøgte periode, og opstilles med 4-8 hovedposter 
 
Der kommer flere felter frem, hvis du klikker på feltet ”Tilføj ny post”. 
 
Supplerende budgetter, økonomiopgørelser kan indsendes samtidigt ved at uploade det til an-
søgningen under Bilag. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål .  
 
Finansiering 
Her skal angives hvordan tab/øgede udgifter finansieres eller forventes finansieret, herunder som 
egenfinansiering (omkostningsreduktion, kapitaltilførsel, kompensation fra statens hjælpepakker 
(angiv evt. hver enkelt)), anden støtte, Realdanias evt. støtte, således at projektet/virksomheden 
fortsat kan anses som en going concern. 
 
Angiv her specifikt oplysninger vedrørende hjælpepakker: 

• Hvilke statslige hjælpepakker der er ansøgt om støtte fra 
• Allerede modtagne beløb fra statslige hjælpepakker 
• Forventede beløb fra statslige hjælpepakker som endnu ikke er modtaget 

 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål  og tildeling af 
støtte, støtteprocent, m.v. - se ovenfor i afsnittet Generelle forhold samt krav til dokumentation – se 
ovenfor i afsnittet Dokumentationskrav . 
Kommentarer 
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Her skal du uddybe de økonomiske forhold, herunder forklaring af nettotab, øgede udgifter samt 
hvordan din organisation forventes at finansiere dette. 
 
Her skal du så præcist som muligt forklare tallene i Udgiftsbudget og Finansiering, herunder hvor-
dan det samlede tab/de øgede merudgifter specificeres samt hvordan din organisation ved egen 
hjælp og med ekstern støtte kan komme ud af den aktuelle krise. 
 
Det sandsynliggøres med bilagt regnskabsmateriale, herunder budgetter, finansieringsplan, at din 
organisation vil kunne afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19. I dette kommentarfelt 
kan du ligeledes forklare og referere til bilagsmaterialet. 
 
Vær opmærksom på formålet med Realdanias støtte - se ovenfor i afsnittet Formål  og tildeling af 
støtte, støtteprocent, m.v. - se ovenfor i afsnittet Generelle forhold  samt krav til dokumentation se 
ovenfor i afsnittet Dokumentationskrav . 
 
Moms- og afgiftsforhold 
Oplys om ansøger er momsregistreret eller ikke-momsregistreret. 
 
Det er afgørende for at få refunderet moms på udgifterne. Det skal der endvidere tages højde for i 
opstillingen af udgiftsbudgettet og det ansøgte beløb. 
 
Hvis der både er interne og eksterne udgifter i projektet, skal man være opmærksom på eventuelle 
forskelle, hvad angår moms. I både finansieringsskemaet og det ansøgte støttebeløb fra Realda-
nia skal momsudgifter medtages, hvis udgifterne ikke refunderes. 
 
Ansøger 
Angiv kontaktinformation om ansøger-organisation. Ansøger skal være identisk med ansøger til 
det tidligere Realdania-støttede projekt. 
 
Vær opmærksom på om du kan søge om støtte - se ovenfor i afsnittet Hvem kan søge?  
 
Projektleder 
Angiv kontaktinformation om projektleder. Projektleder skal være ansat i ansøgerorganisationen 
eller være dennes godkendte revisor, og kan således ikke være fra en anden tredjepartsorganisa-
tion eller lign. 
 
Bilag 
Der skal vedlægges regnskabsmateriale og tro og love-erklæring, jf. ansøgningsvejledning. For 
ansøgninger om støtte på 500.000 kr. og derover kræves revisorerklæring, som indsendes sam-
men med ansøgningen. For ansøgninger under 500.000 kr. forbeholder Realdania sig ret til at 
bede om revisorerklæring. Der fremsendes for alle projekter, hvor statens hjælpepakker er ansøgt, 
revisorerklæringer der er udarbejdet i forbindelse hermed. 
 
Vær opmærksom på krav til dokumentation – se ovenfor i afsnittet Dokumentationskrav. 
 
Realdania forbeholder sig ret til at indhente yderligere information fra ansøger for at kunne be-
handle ansøgningen. Ansøger opfordres til at udfylde ansøgningens så præcist som muligt og 
vedlægge ansøgningen alle relevante og fyldestgørende materialer. Derved kan ansøgningen be-
handles hurtigt og effektivt. 


