
 

Tro og love erklæring 
 
Som ansøger af midler under Realdanias Kom videre-pulje, bekræfter jeg hermed at de indsendte 
oplysninger i ansøgningen og bilag er korrekte og fyldestgørende. 
 
Desuden erklærer jeg som ansøger, at 
 

• ansøgerorganisationen tidligere har modtaget støtte fra Realdania. 

• Ansøgerorganisationen uanset Realdanias støtte er en going concern. 

• ansøgerorganisationen opfylder kriterierne for at opnå støtte fra Realdanias Kom videre-pulje 
jf. ansøgningsvejledningens vilkår og betingelser. 

• der søges støtte til tab og/eller udækkede merudgifter, som direkte kan relateres til COVID-
19-krisen, og ikke skyldes forhold, som ansøger med rimelighed kunne have afværget eller ta-
get højde for. 

• der ikke søges om støtte til tab og merudgifter, der støttes eller kompenseres på anden vis, 
herunder vha. statens hjælpepakker, anden fondsstøtte, kapitalindskud, huslejenedsættelser, 
forsikringsdækning, m.v. 

• jeg nøje har læst ansøgningsvejledningen og udfyldt ansøgningsskemaet og vedhæftet bilag 
så præcist og fyldestgørende som muligt, og ikke har undladt at afgive væsentlige oplysnin-
ger, som vil ligge til grund for Realdanias vurdering af ansøgningen. 

• jeg er indforstået med at Realdania forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger 
enten direkte hos ansøger eller gennem Realdanias rådgivere for at kunne vurdere ansøgnin-
gen på et kvalificeret grundlag. 

• Jeg er indforstået med, at Realdania kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af et eventuel 
støttebeløb, såfremt det viser sig, at ansøgningsmaterialet ikke er korrekt og støttebeløbet er 
afgivet på et ukorrekt eller utilstrækkeligt grundlag samt i det tilfælde, hvor de realiserede tab 
og/eller merudgifter efterfølgende ikke viser sig at svare til det i ansøgningen oplyste. 

• Jeg som ansøger bekræfter, uden unødig forsinkelse, at oplyse Realdania om relevante for-
hold, der efter at ansøgningen er indsendt eller bevillingstilsagn er modtaget, er af betydning 
for Realdanias vurdering af ansøgningen og en eventuel støtte, herunder om der efterfølgende 
er modtaget støtte eller tilsagn om støtte fra andre. 

 

 

På vegne af  ____________________________  (ansøgerorganisation) 

 

Dato: ____________________________ (dato for underskrift) 

 

Signeret ____________________________ (underskrift) 


