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• Ansøgning om tilskud til politisk arbejdeeffer
�stø1telove·11 - 2Ø17

• Erklæring 9m påregnede og afho�dte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og ano�

t:Jl�'8,f dsydere

På grundlag �f d�ftagelse i komm�eCsesvalgef/regionsrådsvalget i 2013 ansøges om 
tilskud til politisk æbejde i kommunenl're�en i kalenderaret 2017 
Kandfl'.!allfsf=ællogstMle�elseog��Ø.stemmesedl'ei!tWlll�I 
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Tilskudsb�tøbet bedes overfmt til 

I Pengeinslitul!e13 -Dan&lc e 

Erklæring om .påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret2017 

C\IR-ftømne.-

'Ueml!(oo,.'o 
lsst6190G69 

Det erl_dæres. at der i 2017 mindst påregnes afitmr. uw:l\ilffle.-lil JJ(llitr$k årbejde i kommu- K.-. j f, O oonen/regi<inen med.følgende J)etGJb 
. . •::> 

Erklæring om afholdte udgifter til pordisk arbejde 
Ar 

2..ot 6 TIiskud til politisk arbejde i koimmmenrregr.on er senest RNKftaget i kaleQderåret 
Det erklæres, ilt der i ovenfor angivoo � niinæt er affioldt udgifter bl porrtisk Kr: 

-:,.,�00 arbejde i kommunen/regionen med rofge� beløb 
Erklæringen om afholdte udgifter skal lwn_g:� hw. �en senest har modfaget� f<wlælell,derarel.2CØ9 elller 
senere fra en kommune/regKlfl. 

Erkb:erir:ig Q� tiJl?kud fta private ti.���dere i_ kalenderåret 2016 
Ei- der fra samme private tilskudsyder moØfaget et elferffere tifskud, som lils,ammen 
overstiger 2Q,OOO kr. i �eflderåreJ 2016

Hvis jit. oplyses lils!rudsy{ferens navn og adresse 

Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i kalenderåret 201"6 

Er der modtaget anonyme tilskud i kaienderårei 2016 

tivis ja, oplyses den samlede størrelse af aoo� 111skud 
Størrelsen af hveit.erikelt anonymt tilskud på mere end 20.,000 kr._

Kr. IKr- !Kr. I Kl!: !Kr.. IKr-
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Xl Nej. nJa 
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Hvis tilsfwdsmodfageren er l«>mmuneorgåiiisaliootre<1111S� aet pa,ti. som pT. 1. aµgust2016 varopslitli.ngsberelligetlil tomæ
lingsvalg. sl!al oplysningerne om privare og anooyme litsmtl tilliga� partiets eveiiil!el!e lokale partio{ga.nisatr i� 
koinmurie/kredspfgarusationer i vedoommenife regiuJL 

Kpmmunen/region�n kan �handle �_rom pemooer, d'er indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne 81?\-i:!n
des af kommunen/regionen til administration af opgave.-efter partistøtteloven. Ansøger har ret til at få at vide, hviT.-æ per-
sonoplysninger kommunen/regionen behandnec og har rel til at kræve forlærte oplysninger retteL 

Dato og underskrift 
Ovenstående oplysninger afg.iles 11002r smifa&-var_efteir partistøtJelovens § 14 a. 

� Repræseritant for partiorg�nl-fonmmg 
Kontaldpeisonlrepræsentanl lor karwirdatlmoo 
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