
AnsøgningsskemaAnsøgningsskema

Alle obligatoriske felter markeret med * skal udfyldes, før du kan indsende

ansøgningsskemaet. Du har mulighed for at gemme dit arbejde og fortsætte senere.

Primært mål

Sekundært mål

AnsøgningsskemaAnsøgningsskema

* Titel

Hvad er projektets titel?

Har du/I tidligere søgt Realdania om støtte til samme projekt/aktivitet?  

*  Ejendom

Vedrører ansøgningen en ejendom?  

* Formål og udfordring(er)

Hvilke udfordringer/problemer skal projektet løse?

* Løsning

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at løse problemet?

* Filantropiske mål

Hvilke af vores filantropiske mål understøtter dit projekt?

* Formidling

Hvilke formidlingsaktiviteter er der planlagt i forbindelse med projektet?

 Ja Nej

 Ja Nej

Få mere at vide om vores filantropiske målb

Projektets titel skal være relativt 
kort og være sigende for 
projektets indhold.

Hvad er projektets formål ? Giv 
også en kort beskrivelse af hvilke 
udfordringer projektet skal 
bidrage med at løse.

Beskriv kort hvordan projektet skal 
løse førnævnte udfordring(er). 
Projektets milepæle og delmål 
skal du ikke beskrive her. Det skal 
gøres under trin 2 - Projektperiode.

Beskriv, hvordan det er planlagt 
at formidle projektets resultater. 
F.eks. gennem konferencer, 
artikler, brug af sociale medier, 
bog, rapport eller møder.
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Alle obligatoriske felter er markeret med *

Vi modtager kun ansøgninger via vores online ansøgningsskema: realdania.dk/ansøgning



Startdato

dd/mm/åååå

Slutdato

dd/mm/åååå

* Målgruppe(r)

Hvilke(n) målgruppe(r) henvender projektet sig til?

* Resultater

Hvad er de forventede resultater og effekter? Hvordan skal de evalueres / måles?

* Bæredygtighed

Hvordan indtænkes miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed?

Temaer

Vælg de temaer som du synes dit projekt passer bedst ind under.

                                         

* Projektperiode

* Milepæle/delmål

Beskriv den overordnede tidsramme; primære aktiviteter og afslutning.

* Støttebeløb

Ønsket støttebeløb fra Realdania.

0 kr

* Samlet udgiftsbudget

Projektpost

Angiv titel

Beløb (DKK)

0 kr

Startdato

dd/mm/åååå

Slutdato

dd/mm/åååå

* Målgruppe(r)

Hvilke(n) målgruppe(r) henvender projektet sig til?

* Resultater

Hvad er de forventede resultater og effekter? Hvordan skal de evalueres / måles?

* Bæredygtighed

Hvordan indtænkes miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed?

Temaer

Vælg de temaer som du synes dit projekt passer bedst ind under.

                                         

* Projektperiode

* Milepæle/delmål

Beskriv den overordnede tidsramme; primære aktiviteter og afslutning.

* Støttebeløb

Ønsket støttebeløb fra Realdania.

0 kr

* Samlet udgiftsbudget

Projektpost

Angiv titel

Beløb (DKK)

0 kr

Beskriv hvem projektet retter sig 
mod? Hvem har glæde af projektet 
og på hvilken måde?

Beskriv de forventede resultater 
og den effekt som dit projekt vil 
skabe. Husk også at indikere hvor-
dan de skal evalueres og måles 
efterfølgende. 

Giv nogle eksempler på bæredygtighed i dit 
projekt. Det kan f.eks. være inden for miljø og 
klima og grøn omstilling. Eller det kan være 
inden for økonomisk og social bæredytighed. 
Gavner dit projekt f.eks. en særligt udsat 
gruppe i samfundet.  

Her skal du vælge op til fem tema-
er, som bedst beskriver dit projekt. 
Vi bruger de valgte temaer til at 
placere dit projekt inden for det 
rette program og initiativ.

Angiv en start- og slutdato for hele 
projektperioden.
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Startdato

dd/mm/åååå

Slutdato

dd/mm/åååå

* Målgruppe(r)

Hvilke(n) målgruppe(r) henvender projektet sig til?

* Resultater

Hvad er de forventede resultater og effekter? Hvordan skal de evalueres / måles?

* Bæredygtighed

Hvordan indtænkes miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed?

Temaer

Vælg de temaer som du synes dit projekt passer bedst ind under.

                                         

* Projektperiode

* Milepæle/delmål

Beskriv den overordnede tidsramme; primære aktiviteter og afslutning.

* Støttebeløb

Ønsket støttebeløb fra Realdania.

0 kr

* Samlet udgiftsbudget

Projektpost

Angiv titel

Beløb (DKK)

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

* Finansiering

Driftsbudget efter gennemførelse for et normalt år

Kommentarer

Her kan du tilføje yderligere information vedrørende projektets økonomi.

Moms- og afgiftsforhold

Kommentarer til moms- og afgiftsforhold

Er de angivne beløb inkl. eller ekskl. moms?  

* Organisering

Arbejdsgruppe, styregruppe, referencegruppe osv.

Samarbejdspartnere

* Ansøger

Projektpost

Ønsket støttebeløb (automatisk)

Beløb (DKK)

0 kr

Projektpost

Angiv titel

Beløb (DKK)

0 kr

 Inkl. moms Ekskl. moms

Navn / organisation / virksomhed

Angiv navn

Rolle

Angiv en faseopdelt tidsplan 
for hele projektperioden. Hvilke 
milepæle er projektet delt op i? 
Under sidste trin i ansøgningspro-
cessen kan du eventuelt uploade 
en detaljeret tidsplan.

Angiv det beløb, som du ønsker at 
modtage i støtte fra Realdania. 

Opstil et samlet budget for projektet i felterne. 
Bemærk, udgiftsbudgettet skal være lig med 
eller større end det ansøgte støttebeløb. Ne-
derst på siden skal du anføre om det er med 
eller uden moms. Budgettet skal opstilles i 
hovedaktiviteter eller faser. Der kommer flere 
felter frem, hvis du klikker på feltet ”Tilføj ny 
post”. Har du et færdigt dokument med et 
mere detaljeret budget kan dette indsendes 
samtidigt ved at uploade det til ansøgningen.

Angiv hvor finansieringen kom-
mer fra. Medtag bidrag fra andre 
fonde, Realdania og eventuel 
egenfinansiering. 

Anfør driftsbudget for det reali-
serede projekt for et normalt år. 
Der vil være visse projekter - f.eks.
bogudgivelser, forskningsprojek-
ter, konferencer m.v. - hvor dette 
ikke er relevant.

Har du yderlige kommentarer som 
har betydning for projektet. 
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0 kr

0 kr

0 kr

* Finansiering

Driftsbudget efter gennemførelse for et normalt år

Kommentarer

Her kan du tilføje yderligere information vedrørende projektets økonomi.

Moms- og afgiftsforhold

Kommentarer til moms- og afgiftsforhold

Er de angivne beløb inkl. eller ekskl. moms?  

* Organisering

Arbejdsgruppe, styregruppe, referencegruppe osv.

Samarbejdspartnere

* Ansøger

Projektpost

Ønsket støttebeløb (automatisk)

Beløb (DKK)

0 kr

Projektpost

Angiv titel

Beløb (DKK)

0 kr

 Inkl. moms Ekskl. moms

Navn / organisation / virksomhed

Angiv navn

Rolle

CVR-nummer

Angiv CVR

Postnummer

Angiv postnummer

By

Angiv by

* Ansøger

Søger du som organisation/virksomhed eller privatperson?  

Har din organisation/virksomhed et CVR-nummer  

Virksomhedens navn

Angiv virksomhedens navn

Adresse

Angiv adresse

(Angiv adresse)

* Projektleder

Navn

Angiv fuldt navn

E-mail

Angiv e-mail

Telefon

Angiv telefonnummer

Bilag

Udskrevet på: 16-04-2019 09:18:06

 Organisation/virksomhed Privatperson

 Ja Nej

Oplys om ansøger er momsregistreret eller 
ikke-momsregistreret. Det er afgørende for at 
få refunderet moms på udgifterne til projek-
tet. Det skal der tages højde for i opstilingen 
af projektbudgettet 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 Realdania skal momsudgifter 
medtages, hvis udgifterne ikke refunderes.

Beskriv den planlagte organisering af 
projektet, f.eks. nedsættelse af styregruppe 
og følgegruppe, samarbejde med interne 
og eksterne partnere m.v. Du kan eventuelt 
uploade et oversigtsdiagram i sidste trin 
”Bilag”.

Her skal du oplyse informationer 
om ansøgeren. 
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CVR-nummer

Angiv CVR

Postnummer

Angiv postnummer

By

Angiv by

* Ansøger

Søger du som organisation/virksomhed eller privatperson?  

Har din organisation/virksomhed et CVR-nummer  

Virksomhedens navn

Angiv virksomhedens navn

Adresse

Angiv adresse

(Angiv adresse)

* Projektleder

Navn

Angiv fuldt navn

E-mail

Angiv e-mail

Telefon

Angiv telefonnummer

Bilag

Udskrevet på: 16-04-2019 09:18:06

 Organisation/virksomhed Privatperson

 Ja Nej

Her kan vedhæftes alle relevante 
bilag i form af udvidet projektbe-
skrivelse inkl. tidsplan, budget og 
finansieringsplan, CV’er, 
anbefalinger, illustrationer mv., 
som kan bidrage til forståelsen 
af projektet.
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