
ANSØGNINGSFORMULAR 
TIL ANSØGNING OM MIDLER VED DEN DANSKE MARITIME FOND

Bemærk: Det maritime MBA Legat har særskilte ansøgningsformularer. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges nedenstående bilag for at blive taget i betragtning. 

Bemærk, at såfremt der indtræder ændringer i virksomhedens og/eller projektets forhold efter indsendelse af 
ansøgning eller undervejs i projektforløbet, skal Fonden straks orienteres herom. 

Ansøgning med bilag indsendes til Fonden pr. mail (info@dendanskemaritimefond.dk). 

1. Oplysninger om ansøger:  
Virksomhed/institution/person:

Adresse: 

Kontaktperson (navn og stilling): 

SE-, CVR-, eller CPR-nummer: 

Ansøgers momsstatus: 

Navn på Bank, Reg.nr og kontonummer: 

2. Projektnavn: 
Essensen af projektet/aktiviteten - i ”overskriftform”: 

http://info@dendanskemaritimefond.dk


3. Idégrundlag: 
Kort beskrivelse af årsagen til at idéen til projektet/aktiviteten er opstået. 

4. Projektbeskrivelse: 
Den aktivitet, der udgør projektet substans, således at Fonden bibringes en god idé om projektets indhold, formål, 
målsætning og forventede udbytte samt tidshorisont: 

5. Beskrivelse af ansøger: 
Ved ansøgning fra virksomhed/institution gives en kort relevant beskrivelse af virksomheden/institutionen: 
Der vedlægges CV for relevante projektdeltagere som bilag 1. 



6. Tidsplan for projektet: 
Der ønskes oplyst en dato for: 

Opstart af projektet: 

Planlagt afslutning af projektet: 

Eventuelle (mulige) delmål/afslutning af faser: 
Bemærk: Fonden støtter ikke projekter, der allerede er påbegyndt selve projektaktiviteten. 

Der vedlægges desuden en oversigtsmæssig tidsplan for alle delaktiviteter og med angivelse af eventuelle delmål/
afslutning af faser. Tidsplanen skal kunne holdes op imod Budgettet. 

Tidsplanen vedlægges som bilag 2. 

7. Budget for projektet: 

Der vedlægges et budget i danske kroner og excl. moms, der beskriver den indsats, der skønnes nødvendig for at opnå 
de opsatte mål. 

Budgettet skal være opdelt i delaktiviteter (i kronologisk rækkefølge ift. tidsplanen) og skal pr. delaktivitet indeholde 
poster såsom 1, internt timeforbrug og sats(er) excl. overhead, 2, eventuel overhead, 3, indkøb, 4, eksterne ydelser 
(herunder timeforbrug og sats), 5, rejseudgifter og 6, andre aktivitetsrelaterede udgifter, herunder revisorudgifter. 

Budgettet skal være intuitivt forståeligt for udefrakommende og opdelt således at Fonden ved eventuel senere udbe-
taling af støtte kan lave en direkte sammenligning af hhv. udbetalingsanmodning og projektbudgettet.  

Alle beløb angives excl. moms, medmindre der er tale om personer/institutioner, der ikke er momsregistrerede. 

Budget vedlægges som bilag 3.  



8. Finansiering: 
Angivelse af hvorledes projektet skal finansieres med angivelse af beløb for hhv. egne midler, anden fremmed 
finansiering, fondsbaseret finansiering etc. 

9. Beløb der ansøges om: 
Beløbet Fonden ansøges om:  

Angivelse af aktivitet(er), der søges om støtte til:

Bemærk at såfremt det er et erhvervsmæssigt (kommercialiserbart) projekt, der søges om midler til, støtter Fonden 
med op til 50 % af projektbudgettet, hvilket er det beløb, der skal ansøges om. 

10. Forretningsplan(ved erhvervsmæssige/kommercialiserbare projekter): 

Vedlægges som bilag 4. 

11. Markedsføringsplan (ved erhvervsmæssige/kommercialiserbare projekter): 

Inspiration kan hentes her. Vedlægges som bilag 5. 

https://startvaekst.virk.dk/vaekst/godt-koebmandsskab/markedsfoering/planlaegning/skabelon-til-markedsfoeringsplan


12. Nøgleinformationer for projektet (maximum en A4 side): 

∙ Kerneaktivitet 
∙ Formål 
∙ Nyhedsværdier 
∙ Innovative elementer 
∙ Forventede resultater 
∙ Betydning for dansk maritim industri 
∙ Involvering af andre maritime aktiviteter 
∙ Risikovurdering 

Nøgleinformationer vedlægges som bilag 6, i word format (ikke pdf eller lign.) og bliver videregivet til Bestyrelsen 
ubearbejdet. 

13. Bilagsfortegnelse: 

Ansøgningsformularen skal vedlægges følgende bilag: 

Bilag 1: CV på relevante projektdeltagere 

Bilag 2: Tidsplan 

Bilag 3: Budget 

Bilag 4: Forretningsplan (kun for kommercialiserbare projekter) 

Bilag 5: Markedsføringsplan (kun for kommercialiserbare projekter) 

Bilag 6: Nøgleinformationer 

Undertegnelse: 
Dato samt underskrift: 

Angivelse af fulde navn og stilling på underskriver:
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