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Præstø Kajak og Padle Klub 

Grønnegade 4 

47 20 Præstø 

 

Att: Nikolaj Reichel 

 

 

 

 

 

 

Uddelingsbrev – Kysten er klar 

  

 

 

 

 

21 . september 201 8 

 

 Sagsnummer: 02-2018-1371 

 

Kære Nikolaj Reichel  

 

Vi har behandlet din ansøgning om støtte til Aktivt liv ved fjorden.  

Det glæder os at meddele, at Nordea-fonden vil støtte projektet med 953.000, kr. 

Projektet skal via etablering af et foreningsfællesskab aktivt bruge kysten.  

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.  

 

Vejledningsmateriale og skabeloner for udbetalingsanmodning og slutrapport findes her: 

https://nordeafonden.dk/kystprojekter 

 

Nordea-fondens støtte til projekt Aktivt liv ved fjorden betinges af følgende: 

 I skal oprette en ansøgerprofil snarest muligt v ia vores Ansøgningsportal på 

hjemmesiden https://ansogning.nordeafonden.dk. Dette skal ske, for at sikre den fremadrettede 

kommunikation og for at I kan få udbetalt bevillingen korrekt til jeres NemKonto. Når I har oprettet 

ansøgerprofilen, vil v i bede jer kontakte os, så ansøgningen bliver koblet til jeres profil.  

https://nordeafonden.dk/kystprojekter
https://ansogning.nordeafonden.dk/
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For at kunne oprette profilen skal I bruge jeres forenings/institutions/organisations NemID.  Bemærk at 

dit personlige NemID ikke kan anvendes til oprettelsen. 

 Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. 

 Såfremt gennemførelse af projektet kræver myndighedsgodkendelser fra eksempelvis kommune, Miljø- og 

Fødevareministeriet m.v., skal disse godkendelser være opnået, før etablering kan igangsættes og støtte fra 

Nordea-fonden udbetales. 

 Nordea-fonden skal som bidragsyder krediteres i den løbende kommunikation af projektet samt i 

forbindelse med dets offentliggørelse. I bedes derfor indsende en kommunikationsplan til godkendelse.  

Vejledning til kommunikation af projektet findes her: https://nordeafonden.dk/kystprojekter  

 Deltagelse i kick off-arrangement i november – inv itation sendes på mail 

 

Når det bliver aktuelt at få udbetalt midler til projektet, bedes I sende en anmodning om udbetaling. Beløbet 

udbetales til jeres NemKonto snarest. Alle uddelinger indberettes til SKAT. 

Ved afslutning af projektet fremsendes en slutrapport, der redegør for projektets målopfyldelse og jeres 

erfaringer samt et slutregnskab.  

 

Jeres kontaktperson i Nordea-fonden er projektchef  Frans Richard Bach, der kan kontaktes på 

frb@nordeafonden.dk, T: 4070 3788. 

 

Nordea-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.  

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

 

 

Venligst 

 

 

 

 
 
Henrik Lehmann Andersen 

Direktør 

https://nordeafonden.dk/kystprojekter
mailto:frb@nordeafonden.dk

