
Ansøgningsskema 
Hvis du ønsker at søge om støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjællands nationalparkpulje, skal du udfylde 
dette ansøgningsskema og sende det til: KNSJ@danmarksnationalparker.dk.  Deadline er søndag d. 5. februar 
2023.

Du opfordres til at læse retningslinjerne til puljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Retningslinjerne kan 
du finde her.  

Vejledning til skemaet:  Du udfylder skemaet ved at skrive direkte i PDF'en (print og udfyld ikke i hånden). Alle 
de blå felter kan udfyldes, f.eks. med tekst eller tal. Felter markeret med * skal udfyldes. 

Del 1: Oplysninger om ansøger

Du skal her udfylde oplysninger om hvem der ansøger og angive en kontaktperson. Der kan godt være flere 
om et projekt, men der skal angives én ansøger, som har det overordnede ansvar for projektet. 

Repræsenterer du en forening eller 
er du privat lodsejer i 
nationalparken?* 

Forening: Privat lodsejer: 

Navn / Forening:* 

Evt. CVR-nummer: 

Adresse:* 

Postnummer og by:*

Evt. hjemmesideadresse: 
Kontaktperson 
Navn på kontaktperson:* 

Kontaktperson e-mail:* 

Kontaktperson telefonnummer:* 

mailto:KNSJ@danmarksnationalparker.dk
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/udvikling-og-samarbejde/nationalparkpulje/


Del 2: Projektbeskrivelse 

Her skal du beskrive dit projekt. Det er en god ide at læse afsnittene ”Krav til projekter” og ”Kriterier til 
vurdering af ansøgninger” i vejledningen til puljen, inden du udfylder felterne herunder.  

Projektets titel*

Kort beskrivelse af projektet * Beskriv 
projektet på ½ A4-side 
(1.200 tegn).

Hvilke(t) af nationalparkpuljens fem 
overordnede formål opfylder 
projektet? *Sæt et eller flere 
flueben. 

At bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, 
kontinuitet og dynamik, især for de nationalt og 
internationalt betydningsfulde skove, store søer og 
klitlandskaber samt moser, enge, rigkær, overdrev, heder, 
højmoser og vådområder og styrke sammenhængen 
mellem naturtyperne, 

At bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier 
i det rigt varierede moræne- og dødislandskab, 

At bevare og styrke kulturhistoriske helheder og 
enkeltelementer inden for nationalparken, 

At styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, 
landskabs- og kulturhistoriske oplevelser i det varierede 
kulturlandskab med skove, søer, kystlandskaber og 
bymiljøer, 

Hvad søger du/I om støtte til? 
Beskriv hvad støtten fra 
nationalparken skal dække



At styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, 
landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige 
værdier. 

Projektpartnere 
Angiv navn på projektpartnere og 
hvad de bidrager med (1-3 ord, 
f.eks. arbejdstid, penge,
materialer, mv.).

Tidsplan *
Beskriv den overordnede 
tidsplan for projektet, f.eks. 
opstartsdato og hovedopgaver. 

Hvornår forventes projektet at være 
gennemført?*Angiv dato 
Hvor foregår projektet?* 
Angiv adresse, matr. nr. eller 
geografisk beskrivelse 
Er der indgået aftaler med eventuelt 
berørte lodsejere?*
F.eks. stat, kommune eller private
lodsejere.
NB: Hvis der er tale om etablering
af faciliteter, skal der være en aftale
med lodsejeren/lodsejerne.

Ja:           Nej: 

Uddyb eventuelt: 

Vedligehold af faciliteter
Hvis du søger om midler til 
etablering af faciliteter, skal du her 
beskrive hvordan og af hvem de 
vedligeholdes og/eller driftes. 
Bilag 
Du har mulighed for at fremsende bilag sammen med ansøgning på mail, f.eks. uddybende 
beskrivelser, kort, fotos osv. Angiv her hvor mange bilag, du evt. fremsender.

Navn på projektpartner: Bidrag (arbejdstid, penge, o.lign.):

Beggrund hvordan projektet 
opfylder formålene*
Med udgangspunkt i de flueben, 
du har sat ovenfor, så begrund 
her kort hvordan dit projekt 
opfylder de valgte formål. 



Del 3: Budget 

Her skal du angive det beløb du ansøger om og udfylde et overordnet budget for projektet. Bemærk at du 
ikke kan søge om dækning af lønomkostninger.  

Angiv det beløb du søger inkl. moms *
Der kan søges om mellem 25.000 og 100.000 kr. 

Forventede udgifter*
Her skal du angive de forventede udgifter til projektet fordelt på 5-10 overordnede udgiftsposter. 
Udgiftspost Udgift inkl. moms 

Forventede udgifter i alt: 

Forventede indtægter* 
Her skal du angive eventuel egenfinansiering og tilskud fra andre puljer, fonde, 
sponsorer eller samarbejdspartnere 

Indtægt inkl. moms 
Eventuel egenfinansiering 
Egne midler, som du som lodsejer eller I som forening 
anvender til projektet.  
Eventuel medfinansiering fra projektpartnere, puljer, fonde, 
sponsorer eller LAG-midler: 

Beløb ansøgt fra nationalparkpuljen: 
Forventede indtægter i alt: 



Del 4: Særligt om statsstøtte 

Denne del er kun relevant, hvis du/I har modtaget statstøtte fra andre statslige puljer indenfor de seneste 
3 år. 

Jf. EU-traktaten er der grænser for hvor meget statsstøtte, der kan udbetales til en lokal forening eller 
lodsejer. Grænsen er 200.000 euro over en 3-årig periode (for landbrugsvirksomheder er grænsen 20.000 
euro).  Hvis du har modtaget statsstøtte fra andre statslige puljer eller fra nationalparken inden for de 
seneste tre år, skal du oplyse det her.  
Navn på statslig pulje Beløb 

I alt: 

Del 5: Samtykke 

Du har nu udfyldt ansøgningsskemaet. Som det sidste skal du svare på nedenstående samtykke, inden du 
kan sende ansøgningen til KNSJ@danmarksnationalparker.dk.   

Jeg giver hermed samtykke til at: 
- Nationalparken Kongernes Nordsjælland bruger de personoplysninger

jeg har afgivet ved behandlingen af ansøgninger.*
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland gemmer min ansøgning i

journalsystemet.*
- Såfremt jeg/vi opnår tilsagn, giver jeg/vi Nationalpark Kongernes

Nordsjælland tilladelse til  at give oplysningerne videre til
Naturstyrelsen, Statens Administration og SKAT.*

Sæt kryds: 

Jeg er opmærksom på, at jeg som ansøger har det juridiske og 
økonomiske ansvar for projektet, f.eks. at projektet overholder gældende 
lovgivning, og at der indhentes eventuelle nødvendige dispensationer og 
tilladelser fra myndigheder mv.* 
Jeg erklærer, at de angivne oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte* 
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