
Den 22. november 2022

VEJLEDNING: UDBETALINGSANMODNING og REGNSKABSSKEMA 

Indledning 

Du får støtten fra nationalparkpuljen udbetalt, når projektet er gennemført. For at få støtten udbetalt, skal 
du udfylde de to skemaer:  

 UDBETALINGSANMODNING

 REGNSKABSSKEMA

Skemaerne har du modtaget sammen i den mail, hvor du også modtog tilsagnsbrevet fra nationalparken. 

Skemaerne skal du sende sammen med kvitteringer/fakturaer på de afholdte udgifter til projektet, samt 
fotos der dokumenterer at projektet er gennemført, til KNSJ@danmarksnationalparker.dk senest 1. 
måned efter projektet er gennemført, dog senest d. 1. december 2023.

For at sikre, at støtten kan udbetales hurtigt, er det vigtigt, at skemaerne er udfyldt korrekt. Læs derfor 
vejledningen omhyggeligt og sørg for at udfylde alle punkter i ansøgningsskemaet. Ufuldstændige udfyldte 
skemaer vil blive returneret. 

VIGTIGT: Der kan ikke søges tilskud til udgifter, der blev afholdt inden du/I modtog tilsagnsbrevet fra 

nationalparken.

Vejledning til at udfylde UDBETALINGSANMODNINGEN” 

Ansøger: 

Her udfylder du oplysningerne på din forening, hvis du har ansøgt på vegne af en forening, eller som 

privat lodsejer. Det er vigtigt at du angiver følgende;

Hvad er resultatet af projektet: 

Her skal du beskrive, hvilke resultater projektet har givet. Du kan lade dig inspirere af følgende spørgsmål: 

 Blev formålet med projektet opfyldt?

 Var f.eks. deltagerantal tilfredsstillende?

 Hvilke konkrete resultater kom der ud af projektet? F.eks. etablering af faciliteter, arrangementer

mv.

Ved arrangementer og events bedes du skrive, hvor mange deltagere der var. Kender du ikke det præcise 
antal, laves et skøn.

Der søges om udbetaling af: 

Her skriver du det beløb, du søger om udbetaling af. Du henter beløbet fra regnskabsskemaet. Beløbet kan 

dog aldrig værre større end det beløb, du har fået tilsagn om fra nationalparken.  

Tilskuddet udbetales til den NemKonto, der tilhører det oplyste CVR- eller CPR-nummer. Tjek venligst inden 

indsendelse, at der er tilknyttet en NemKonto til CVR- eller CPR-nummeret. 
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Underskrift: 
Du skal give samtykke til, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland må bruge, gemme og videregive dine 
personoplysninger i forbindelse med udbetaling, jf. Persondataforordningen. Du skal erklære, at de afgivne 
oplysninger er rigtige for at vi kan behandle udbetalingsanmodningen. 

Udbetalingsanmodningen skal underskrives i hånden. Du skal sende udbetalingsanmodning, sammen med 

regnskabsskemaer og dokumentation, til e-mail KNSJ@danmarksnationalparker.dk. 

Udbetalingsanmodninger uden underskrift eller med maskinskrevet underskrift vil blive returneret.   

Vejledning til at udfylde REGNSKABSSKEMAET

Du skal angive det samlede regnskab for projektet (A). Husk at vedlægge dokumentation for, at udgifterne 
er afholdt i form af kopi af kvitteringer eller betalte fakturaer. Alle bilag skal være i god kvalitet, så 
oplysninger tydeligt kan læses. Frivillige ulønnede arbejdstimer skal også fremgå af regnskabet. Hvis der 
ikke kendes det præcise antal timer, foretages et skøn. 

Du skal også skrive, hvordan projektet er finansieret. Ud over tilskuddet fra nationalparken kan det f.eks. 

være egenfinansiering af bl.a. frivillige timer (B1) eller tilskud fra andre fonde (B2).

Skemaet beregner herefter hvor mange udgifter der anmodes om finansieret af nationalparkpuljen (C).

VIGTIGT! Hvis det oplyste CVR- eller CPR-nummer er momsregistreret, skal alle indtægter og udgifter 

oplyses ex. moms. Hvis det oplyste CVR- eller CPR-nummer ikke er momsregistreret, skal udgifter (og 

indtægter) være inkl. moms.  

Udbetaling af tilskud 

Hvis du ikke har modtaget tilskuddet inden 30 dage efter indsendelse af udbetalingsanmodningen, bedes 

du kontakte Nationalpark Kongernes Nordsjællands sekretariat på e-mail 

KNSJ@danmarksnationalparker.dk. 

Offentliggørelse af resultater 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan bruge et resume af resultaterne samt billededokumentation til 

f.eks. nationalparkens hjemmeside eller årsrapport.
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