ANSØGNINGSSKEMA

sendes til:
Ronald McDonald BørneFond
Juliane Maries Vej 12
2100 København Ø.
Tlf.: 35 24 50 00

Ronald McDonald BørneFond
Ansøgningsskema
VEJLEDNING
Fundats:
Fonden har det almennyttige formål at yde støtte til velgørende, uddannelsesmæssige og
videnskabelige formål til gavn for børn efter følgende retningslinjer:
1

Fondens primære formål er støtte etableringen og driften af et eller flere
Ronald McDonald Huse.

2

Fondens sekundære formål, i det omfang fondens økonomiske situation
efter opfyldelsen af det primære formål giver mulighed herfor, skal være at yde støtte til
andre projekter eller programmer med sigte på at afhjælpe eller afbøde børns fysiske,
psykiske eller sociale problemer som følge af alvorlige sygdomme samt forskning, der
har til formål at øge den eksisterende viden om alvorlig sygdom, der rammer børn.

Fonden yder ikke støtte til:
•
•
•
•
•
•
•

Enkeltpersoner
Rejser
Projekter til gavn for raske børn
Driftsudgifter
Fonde
Kommercielle formål
Udsmykningsopgaver, legepladser, legetøj

For at komme i betragtning skal dette ansøgningsskema udfyldes og vedlægges et detaljeret
budget inkl. moms. Ansøgningsskema inkl. evt. følgebrev indsendes i 1 eksemplar.
Terminer:
Ronald McDonald BørneFond har ingen faste ansøgningsterminer. Alle kvalificerede
ansøgninger bliver behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes 3-4
gange om året.
Imødeset ansøgning:
Når ansøger modtager meddelelse fra fonden om donation, er ansøger forpligtet til, senest 6
uger efter meddelelse herom, at bekræfte modtagelse af meddelelsen. Såfremt fonden ikke har
modtaget en bekræftelse fra ansøger efter senest 6 uger, kan fonden uden videre tilbagekalde
tilkendegivelsen af donationen.
Hvis der opnås støtte fra anden side:
Hvis der fra anden side opnås støtte til det projekt, hvortil der søges i Ronald McDonald
BørneFond, skal støttens størrelse straks meddeles Ronald McDonald BørneFond, uanset om
ansøgningen til Ronald McDonald BørneFond er imødekommet, eller om ansøgningen stadig
behandles. Fonden forbeholder sig ret til helt eller delvis at forlange tildelt støtte returneret, hvis
den samlede tildelte støtte overstiger det ansøgte beløb.
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Ansøgerens navn:
Adresse og tlf:

Kontaktperson:
(navn & titel)

CPR-nr. eller
institutionens SE-nr

Navne på evt.
medansøgere:
Projekttitel:
Projektets formål:

Målgruppe for
projektet:
Beløb der søges
om:
Projektbeskrivelse
og omkostningsfordeling:

kr.

Projektets samlede
budget:

kr.
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Er støtte helt eller delvis søgt andetsteds?

Svar forventes
ca.

Beløb

Er søgt hos:

Vil blive søgt hos:

Er der bevilget støtte til samme projekt fra anden side?
(anfør hvor og hvor meget)

Dato:

Navn / Institution:

Underskrift:

Beløb

