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• Ansøgning om tilskud til pordisk arbejde efter

partistøtteloven - 2017
• Eddæring om påtegnede og afholdte udgifter
• Erldæring om tilskud fra private og anonyme

tilslcudsydere

På grundlag af deltagelse i kommunalJeslyrelsesvalgeffregionsrådsvalget i 2013 ansøges om
tilskud 111 politisk arbejde i� i kalenderaret 2017 
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Tilskudsbeløbet bedes overført til 

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2017 
Det erklæres. at der i 2017 mindst påregnes aldll udgifter• poliliisl< arbejde i kommu- Kr. 
ne� · med følgende beløb 

Erklæring om aflloldte udgifter til pofdisk arbejde 
h 

TIiskud til pofilisk. arbejde i - er senest modiaget i kalenderåret 
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Det erklæres. at der i ovenfor angivne lcalendelål" mindst er aftddt udgifter til politisk Kr. 

tg ,2>9o L -arbejde i kommunen/i . med følgende IJeløb
Erklæringen om affddle ucvffer'skal lul gi\'es.. lNis � senest bar modlaget1lsklKI forldeødelåret.2009 e1er 
senere fra en kommune/regiolL 

Erklæring om blskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2016 
Er derfra samme private tilskudsyder modiaget et elarftem tilskud, som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2016 15<1 Nej 

Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i kalenderåret 2016 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderiret 2016 

Hvis ja. oplyses den samlede sfønelse af� liislcud 
Størrelsen af hvert enkelt liskud mere end 20..000 kr. 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Ja 

Kr. 

Kommunen/regionen kan behancle oplysninger" pemoner;. der indgiwr ansøgning om tilskud.. Oplysningerne anven
des af kommunen/regionen til admiiiistlalion af opgawr efter partistøt:talow. Ansøger har ret li at li at vide. hvilre per
sonoplysninger kommunenfregionen behandlel" og har mt11 at kræve forkerte oplysninger relet 
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