
Skabelon for ansøgningsskema 
til ELRO Fonden 

Her ses en liste af de spørgsmål, du bliver bedt om at besvare i hele ansøgningsskemaet 

SIDE 1 

Ansøgningskriterier 

- Er dette en ansøgning om deltagelse i ELRO Dage? [ Ja | Nej ] 

- Har ansøger læst Elrofondens ansøgningskriterier? [ Ja | Nej ] 

- Har ansøger læst og accepteret Elrofondens persondatapolitik? [ Ja | Nej ] 

- Er det ansøgte beløb på kr. 250.000 eller derover? [ Ja | Nej ] 

Kontaktperson 

- Stilling? 

- For- og efternavn? 

- Vejnavn og husnummer? 

- Postnr. og by? 

- Telefon? 

- Email? 

Ansøger (modtager af støttebeløb) 

- Type af ansøger? [Forening, Institution, Kommune, Museum, Klub, Virksomhed, Privatperson, Andet] 

- Har ansøger et CVR-nummer? (Hvis ja skal det angives) 

- Navn? 

- Vejnavn og husnummer? 

- Postnr. og by? 

- Er ansøger beliggende i eller har særlig tilknytning til ELROs forsyningsområde? 

- Hvilket energiselskab leverer i dag strøm til ansøger? 

Adresse 

Er ansøgningen vedr. uddannelse? [Hvis ja skal det angives på hvilke adresse(r) du har boet i ELROs tidligere 

forsyningsområde] 

  



SIDE 2 

Oplysninger om formål / projekt 

- Titel på projekt/grund til ansøgning? 

- Er projektet igangsat? [ Ja | Nej ] 

- Formål? 

- Beskrivelse af ansøger (modtager af støttebeløb) 

- Beskrivelse af projektet 

- Tidsramme? (Hvornår skal projektet gennemføres/pengene bruges) 

- Samarbejdspartnere? (Hvis ja skal disse angives) 

- Totalbeløb på projekt? 

- Beløb der søges af ELRO Fonden? 

- Hvad skal pengene fra ELRO Fonden bruges til? 

- Andre finansieringskilder? 

- Antal personer, der vil få glæde af støtten? 

- Er der tidligere søgt støtte til andre projekter hos ELRO Fonden? (Hvis ja skal ansøgningsnr. angives) 

- Hvad er ansøgers tilknytning til ELROs forsyningsområde? 

- Er ansøger momsregisteret? [ Ja | Nej ] 

- Er der vedhæftet filer til ansøgningen med tilbud på byggeri og anlæg eller dokumentation på 

anskaffelser? [ Ja | Nej ] 

- Andre bemærkninger 

- Andet dokumentation [PDF-filer kan vedhæftes] 


