AIK65 Gymnastik
Skovrækken 7
4600 Køge
Att: AIK 65 Strøby Gymnastik

22-10-2020

Uddelingsbrev – Her bor vi
Sagsnummer: 02-2020-01488
Kære AIK 65 Strøby Gymnastik

Vi har behandlet jeres ansøgning om støtte til Sol og Bevægelse i det Fri.
Det glæder os at meddele, at Nordea-fonden vil støtte projektet med 973.965,00 kr.
Det er vigtigt, at fondens betingelser for støtten læses grundigt igennem og deles med de
relevante personer i jeres forening eller organisation. I finder vores materialer og svar på
ofte stillede spørgsmål her. Her ligger også en skabelon, som skal udfyldes og indsendes via
ansøgningsportalen, når I ønsker pengene udbetalt, og når projektet er afsluttet.

Nordea-fondens støtte til projekt Sol og Bevægelse i det Fri er betinget af følgende:


Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen til fonden.



Uddelingen betinges af, at alle myndighedsgodkendelser foreligger.



Støtten til jeres projekt må tidligst offentliggøres torsdag 29. oktober 2020. I
må dog gerne besvare henvendelser fra pressen, hvis de kontakter jer inden da.
Nordea-fonden skal som bidragsyder krediteres i den løbende kommunikation af
projektet samt i forbindelse med dets offentliggørelse. I bedes derfor indsende
jeres kommunikationsplan for projektet til godkendelse til
kommunikationherborvi@nordeafonden.dk. Find vores vejledning her.



Når det bliver aktuelt at få udbetalt midler til projektet, så send os en
anmodning om udbetaling via ’Dine ansøgninger’ på ansøgningsportalen.
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Beløbet udbetales til jeres NemKonto snarest. Alle uddelinger indberettes til
SKAT.


Ved afslutning af projektet fremsendes den afsluttende anmodning om
udbetaling via ’Dine ansøgninger’ på ansøgningsportalen. Heri skal indgå
slutregnskab, redegørelse for projektets målopfyldelse samt læring og viden.



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



Vi foretager løbende stikprøverevision af støttede projekter, og afholder udgifterne
hertil.



Vi forventer, at I deltager virtuelt i vores digitale opstartsmøde for alle projekter
onsdag 25. november kl. 16.30-18.00. Nærmere information og invitation følger
på mail.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til uddelingen og dens
betingelser på e-mailadresse: herborvi@nordeafonden.dk eller via ansøgningsportalen.

God fornøjelse med aktiviteterne – og tak fordi I er med til at skabe gode liv.

Venligst

Henrik Lehmann Andersen
Adm. Direktør
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