
Budget for tilskud til forskningsprojekter efter lov om Offerfonden

Titel på projektet:

Ansøger: CVR/CPR nr.:

Beløb anføres i danske kroner (Såfremt ansøgeren ikke  er momsregistreret, skal beløbet angives inkl. moms)   

Udgifter anføres som negative tal og indtægter som positive.

Sum

Udgifts 

nr.

Udgiftstype

(F.eks. konsulentydelse, deltagerbetaling, løn, lokaleleje, 

forplejning, materialer, tryk og transport)

Udgift
Finansiering fra anden 

aktør

Egen-

finansiering

I alt                                       

(Udgift fratrukket finansiering 

fra anden aktør samt egen 

finansiering)

Første 1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Anden 5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Tredje 9 0,00

10 0,00

11 0,00

12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Fjerde 13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Femte 17 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00i alt

i alt 

i alt 

i alt 

i alt 

 Perioder/aktiviteter/faser

IndtægterUdgifter



Sjette 21 0,00

22 0,00

23 0,00

24 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Syvende 25 0,00

26 0,00

27 0,00

28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Ottende 29 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Niende 33 0,00

34 0,00

35 0,00

36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Indtægts nr.
Enhed                                          

(Timer, antal m.m.)

Beløb pr. enhed                    

(Timeløn, stykpris m.m.)
Samlet indtægt

1

2

3

4

5

6

0,00

Ansøgt tilskud fra Rådet for Offerfonden:

0,00

Bemærkninger/noter:

i alt 

i alt 

i alt 

i alt 

Øvrige indtægter

Indtægtstype                                                                                                                                                                                  

(F.eks. salg og entré)

Indtægter i alt

Projektets endelige resultat (hvis alle udgifter dækkes, vil dette resultat være 0 kr.):

Omkostninger i alt



Vejledning til budget

Ansøgning om tilskud efter lov om Offerfonden er betinget af udfærdigelse af et budget. Budgettet skal afspejle de samlede udgifter og evt. indtægter for projektet/aktiviteten og skal så vidt

muligt være opdelt i aktiviteter eller faser.

For hver aktivitet skal udgiftstypen anføres. Udgiftstypen kan f.eks. være konsulentydelser, løn, indkøb af materiel, forplejning, transportomkostninger, deltagergebyr, tryk, materialer mv. 

Det bemærkes, at der for visse udgiftstyper er begrænsninger for udgiftens omfang. Dette gælder f.eks. udgifter til transport, overnatning og konsulentydelser. Der henvises til Rådet  for Offerfondens

standardvilkår for nærmere information om de enkelte beløbsgrænser.

Budgettet skal udover ansøgt tilskudsbeløb også indeholde en opgørelse af ansøgers egenfinansiering i forbindelse med projektet. Det vil sige evt. omkostninger, som ansøger selv afholder

i forbindelse med gennemførelse af projektet/aktiviteten.

Under øvrige indtægter kan f.eks. angives indtægt fra salg af materiel indkøbt for tilskudsbeløbe (se regler herom i Rådet for Offerfondens vilkår), deltagergebyr i forbindelse med afholdelse af 

informationsmøder/seminarer m.m.

Budgettet skal udfyldes i ovenstående skema og fremsendes sammen med ansøgning til Rådet for Offerfonden.

Dato:                                                 Navn med blokbogstaverUnderskrift (tegningsberettiget)

Bemærkninger til budgetposterne anføres til højre i skemaet. Under bemærkninger angives den nærmere specifikation for budgetpostens størrelse, herunder f.eks. timeløn, antalt timer, stykpris, antal enheder mv.


