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Kære Alice Øvlisen Brun 

 

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Nordea-fondens fokusområde Liv i det lokale om støtte til 

Multipladsen - et aktivt og uformelt mødested. Vi kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte 

projektet med 150.000,00 kr. 

Støtten er betinget af, at I opnår fuld finansiering til jeres projekt, som angivet i jeres ansøgning. 

 

Udbetaling af støtte 

Når finansieringen er på plads, kan I anmode om udbetaling af støtten, hvorefter beløbet udbetales til jeres 

NemKonto inden for 10-20 dage. I indsender udbetalingsanmodningen inkl. dokumentation for finansiering 

via ’Dine ansøgninger’ på ansøgningsportalen. Alle uddelinger indberettes til SKAT. 

Vi gør opmærksom på, at støtten frafalder, såfremt projektet ikke er igangsat inden for to år fra modtagelse 

af dette brev. 

Det er en forudsætning for støtten, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen til fonden. Vi 

foretager løbende stikprøvevis revision af støttede projekter. Gem derfor alle fakturaer og kvitteringer for 

jeres udgifter. Læs mere om indberetning til SKAT og stikprøvevis revision her.  

 

Opmærksomhedspunkter som følge af COVID-19 

Visse aktiviteter risikerer at blive udskudt eller aflyst som følge af COVID-19. I er ansvarlige for at orientere 

os om eventuelle ændringer og justeringer i projektet, samt overholde de gældende COVID-19-

retningslinjer. Såfremt der opstår ændringer i jeres projekt, bedes I kontakte os via ansøgningsportalen. 

 

Kreditering 

Husk at nævne Nordea-fonden i forbindelse med åbninger, pressekontakt og på materialer, og brug gerne 

@nordeafonden i opslag på sociale medier. Så kan I være med til at inspirere andre til at søge om støtte til 

aktiviteter, der skaber gode liv. Se mere i kommunikationsguiden på næste side i uddelingsbrevet og på 

www.nordeafonden.dk/lokalkommunikation   

 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til uddelingen og dens betingelser via 

ansøgningsportalen. 

 

God fornøjelse med aktiviteterne – og tak fordi I er med til at skabe gode liv. 

 

Venligst 

 
 

Henrik Lehmann Andersen  

Adm. direktør  

http://ansogning.nordeafonden.dk/TAS_Dashboard_Prod/Login
https://nordeafonden.dk/din-ansoegning
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https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale/naar-i-har-modtaget-stoette-fra-liv-i-det-lokale
https://nordeafonden.dk/din-ansoegning


 
 

 

Guide til kommunikation 

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. Det betyder, at støttede projekter skal være nyttige for 

samfundet som helhed og tilgængelige for mange. Det formål bidrager kommunikation af projektet til. 

Måske frembringer jeres projekt ny viden. Måske kan andre have glæde af at deltage. Måske inspirerer 

projektet andre til at lave noget lignende. 

Derfor opfordrer vi alle støttemodtagere til at kommunikere projektet: Fx ved offentliggørelse af støtte, ved 

at kontakte lokalpressen og på sociale medier. 

Kreditering af Nordea-fonden 

Husk at nævne Nordea-fonden i forbindelse med åbninger, pressekontakt og på materialer. Og vær med 

til at inspirere andre foreninger til at søge støtte ved at tagge @nordeafonden, når I deler billeder på sociale 

medier 

Fondens logo kan hentes på www.nordeafonden.dk/logo og kan benyttes på projektets hjemmeside og 

sociale medier eller på materialer og tryksager. 

Kontakt lokale medier 

Det er oplagt at kontakte lokale medier i forbindelse med offentliggørelse eller åbning af projektet for at 

skabe opmærksomhed.  

Find hjælp og inspiration til kommunikationen af jeres projekt samt skabelon til pressemeddelelse på: 

www.nordeafonden.dk/lokalkommunikation 

Bestil materialer 

Vi låner jer gerne logomateriale – roll ups og beach-flag – hvis I afholder arrangementer med mange 

deltagere; fx events, indvielser, stævner osv. 

Vær opmærksom på, at I selv skal betale fragt ved returnering af materialer.  

I har også mulighed for at bestille balloner til uddeling eller pynt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil materialer i god tid og senest 14 dage før anvendelsesdatoen. Skriv til Lividetlokale@nordeafonden.dk 
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