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Nordea Bank-fonden 

Heer ings Gaard 

Ov er gaden neden Vandet 11 

1 41 4 København K 

 

T: 4060 3040 

CVR: 1 1 7 0 3488 

 

k ontakt@nordeafonden.dk  

w w w .nordeafonden.dk  

 

Næstved kommune 

Rådmandshaven 20 

47 00 Næstved 

 

Att: Lars Nedergaard 

 

                                                 05-12-2019 

 
 

 

 

Sagsnummer: 02-2019-00226 

 

Kære Lars Nedergaard  

 

Vi har behandlet din ansøgning om støtte til Erhvervsplaymaker i Næstved og Faxe 

kommuner.  

 

Det glæder os at meddele, at Nordea Bank-fonden vil støtte projektet med 1.421.250 kr.  

 

Det er v igtigt, at betingelser samt vejledningsmaterialet 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 skabeloner for 

udbetalingsanmodning, kommunikationsplan og materiale til revision.  

 

Nordea Bank-fondens støtte til projekt Erhvervsplaymaker i Næstved og Faxe 

kommuner betinges af følgende: 

 

 Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. 

 Det betinges, at Næstved og Faxe Kommuners egenfinansiering udgør 50 pct. 

af de samlede udgifter, og at egenfinansieringen således øges med 421.250 

kr. til i alt at udgøre 1 .421.250 kr.  

 Nordea Bank-fonden skal som bidragsyder krediteres i den løbende 

kommunikation af projektet og inddrages i forbindelse med dets 

offentliggørelse. I bedes derfor sende en plan for kreditering, herunder en 

plan for projektets offentliggørelse, til godkendelse. Se link til vejledning til  

kreditering nederst i dokumentet. 

 Inden udbetaling til projektet kan finde sted, skal der med fonden være aftalt 

en betalingsplan, der viser projektets overordnede milepæle og 
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Si de 2 af  3 sammenhængen med budget og tidsplan. Se link til skabelonen nederst i 

dokumentet.   

 I skal deltage i et opstartsmøde i Nordea Bank-fonden. I er inviteret en af 

følgende dage: 7 . januar eller 14. januar. Kontakt venligst fonden og aftal 

nærmere tidspunkt. På opstartsmødet bliver I introduceret til 

projektopfølgning, og v i v il bl.a. gennemgå kommunikationsplan samt drøfte 

evt. andre forhold vedrørende uddelingen. Vi forventer, at der deltager 

medarbejdere med ansvar for økonomi, kommunikation og projektledelse. 

Venligst bekræft jeres deltagelse inden for 14 dage. 

 Med årlig frist 15. februar skal der i løbet af projektperioden indsendes en 

kortfattet statusrapport. Ved afslutning af projektet fremsendes et 

slutregnskab med review af statsautoriseret revisor og en slutrapport, 

der redegør for projektets målopfyldelse og jeres erfaringer. Se link til 

rev isorinstruks og erklæring nederst i dokumentet. 

 Nordea Bank-fonden udtager løbende projekter til ekstern evaluering. Dette er 

uafhængigt af, om der i øvrigt indgår evaluering i projektet. Såfremt jeres 

projekt bliver udtaget, vil vi kontakte jer for nærmere aftale.  

 

 Sidste rate, minimum 10 pct. af uddelingsbeløbet, udbetales først når vi har 
modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab.  

 
 Vi foretager løbende stikprøvevis revision af støttede projekter. Vi afholder 

udgifterne hertil.  

 

 
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 Bank-fonden er projektkonsulent Johanne S. Nielsen, 

der kan kontaktes på jn@nordeafonden.dk, T: 4070 3774.  

Vær opmærksom på, at Nordea Bank-fonden i medfør af kildeskattelovens § 7  

indberetter uddelingen til SKAT på det CPR- eller CVR-nummer, der er oplyst i 

ansøgningen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de 3 af  3 God fornøjelse med projektet!  
 

 

 

Venligst 

 

 
 
Henrik Lehmann Andersen 

Adm. direktør 

 

Links til dokumenter: 

 Vejledningsmateriale 
https://nordeafonden.dk/vejledningsmateriale  

 Revisionserklæring – review 
https://nordeafonden.dk/revisionserklaering-review  

 Revisionsinstruks – review 
https://nordeafonden.dk/revisionsinstruks-review  

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

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

 Skabelon til statusrapport 

https://nordeafonden.dk/files/media/images/kysten_er_klar/skabelon_statu
srapport.doc 
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