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Nordea-fonden 

Heerings Gaard 

Overgaden neden Vandet 11 

1414 København K 

 

T: 4060 3040 

CVR: 1350 4393 

 

kontakt@nordeafonden.dk 

www.nordeafonden.dk 

 

FREDERIKSBERG KOMMUNE 

Smallegade 1 

2000 Frederiksberg 

 

Att: Peter Jul Lange 

 

 

      17. juni 2022 

     

  

Sagsnummer: 02-2021-00942 

 

Kære Peter Jul Lange  

 

Vi har behandlet din ansøgning om støtte til Stier og spor hvor du bor – Frederiksberg 

Kommune.  

 

Det glæder os at meddele, at Nordea-fonden vil støtte projektet med 489.600,00 kr.   

 

Det er vigtigt, at betingelser læses grundigt igennem og deles med de relevante 

personer i organisationen. Har I spørgsmål til uddelingen, er I altid velkomne til at 

kontakte os.  

 

Nederst i dokumentet finder I vejledningsmateriale og skabelon for 

udbetalingsanmodning. 

 

Nordea-fondens støtte til projekt Stier og spor hvor du bor - Frederiksberg Kommune.  

betinges af følgende: 

 

 Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. 

 Nordea-fonden skal som bidragsyder krediteres i den løbende kommunikation 

af projektet. Se link til vejledning til kreditering nederst i dokumentet. 

 Ved afslutning af projektet fremsendes et slutregnskab og en slutrapport, 

der redegør for projektets målopfyldelse og jeres erfaringer.  

 Sidste rate, minimum 10 pct. af uddelingsbeløbet, udbetales først når vi har 

modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab. I kan anmode om op til 90 

pct. af uddelingsbeløbet i første rate fra modtagelse af dette uddelingsbrev.    

 Vi foretager løbende stikprøvevis revision af støttede projekter. Vi afholder 
udgifterne hertil.  
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Side 2 af 2 Når det bliver aktuelt at få udbetalt midler til projektet, bedes I sende en anmodning 

om udbetaling via Ansøgningsportalen med oplysninger om sagsnummer og med 

ønsket beløb. Der skal sendes en anmodning for udbetaling af hver rate. Indsend 

udbetalingsanmodningen i god tid. Se link til skabelon for udbetalingsanmodning 

nederst i dokumentet. 

 

Jeres kontaktperson i Nordea-fonden er projektkonsulent Lene Rydal Jørgensen, 

der kan kontaktes på lrj@nordeafonden.dk, T: 4070 3796 

 

Vær opmærksom på, at Nordea-fonden indberetter uddelingen til SKAT på det CVR-

nummer, der er oplyst i ansøgningen. 

 

God fornøjelse med projektet!  
 

 

 

Venligst 

 

 
 
Henrik Lehmann Andersen 

Adm. direktør 

 

Links til dokumenter: 

 Udbetalingsanmodning – betalingsplan  
https://nordeafonden.dk/udbetalingsanmodning-betalingsplan  

 Vejledning til kreditering af projekt 
https://nordeafonden.dk/vejledning-til-kreditering-af-projekt  

 Skabelon til slutrapport  
https://nordeafonden.dk/slutrapport 
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