
Kommunens/Regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen

Gribskov Kommune

3200 Helsinge Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven for 2020 o
• Erklæring om päregnede og afholdte udgifter
• Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud

til kandidatlisten og opstillede kandidater i

kalenderåret 2019

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges omtilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2020

V - Venstre , Danmarks liberale parti 30743571

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2020
Det erklæres, at der I 2020 mindst paregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-
nen/regionen med følgende beløb 59 . 4 00 , 00

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderaret 2 019
Det erklæres, at der I ovenfor angivne kalenderar mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb 4 2 . 664 , 18

Erklænngen om afholdte udgifter til politisk arbejde skal kun udfyldes. hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) senesthar modtaget tilskud for kalenderäret 2013 eller senere fra en kommune/region.
Dato og underskrift
Ovenstående opivsninaer afaives under strafansvar efter partistøttelovens 6 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-rBøs af kommunen/røgionen til ariministration af nngaver efter nartistoitteloven og Uiartiregnskahslnven Ansøger har rot tilat få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.,/ Reoræsentant for oartioraanisation/-forenina organisationens/foreningens navn
Repræsentant for kandidatlisten Venstre i Gribskov

Dato og underskrift .

Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.

PO 001_2020 (12/2019)Udarbejdet af KL
Side 1 af 5Godkendt af Social- og lndenrigsministeriet



Bilag: Erklaering om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i

ka|êndsråret 2019 (offentliggøres)

På grundlag af deltagelsc i kommunalbestyrelsesvalgct/rcgionsrådsvalget i 2017 ansøgcs om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2020

V - Venstre, Danmarks liberale parti
,

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2019
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.900 kr. i kalenderåret 2019 Nej Ja, følgende
Navn - Ukkudsyder

Adesse - Uiskudsyde

Opiysning um. hvüken dei ai par ùet (kteüsorganisaùun. iukai päiüutgankaüon rn.v.) Uiskuddei e: ydet Ui

Navn - Uiskudsyde

Aciesse • ú%Ekudsyce

piysning om. nviiken dei ai parhet (krecsorganisaúon. iokai pargorganisauon rn.v.) uiskuddet er yoe: úi !

Navn - ciskucsycer

Aaresse • Uiskuasyder

Opiysning om, nvii8en cei af paroe: Kreasorganisaaon, iakai parocrganisaUcn m.v aiskuccet er ycet U

Navn * iilsXUdsyGer

adresse · ors8udsyder

uplysning om, nvilken det at partiet (kredsorganisation, lokai partiorgansation m.v.J tilskuddet er ydet til

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation tor et parti, som pr. L
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle
ckale particrganisationer i vedkommende kommune/paniets ovrige organisationer herunder kredscrganicctioner, belig-
gende i vedkommende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2019

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2019 Nej Ja, følgende
Den samledc størrc!se of samtligc modtognc anonyme tilskud nldusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen 0 , 00

8

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder 0 , 00

Dcn samicdc størrcisc af anonymc tilskud ovcrført til cn konto hos Social- og Indcnrigs-
ministeriet 0 , 0

Der er forbud for kandidetlister (ikke for kandidater) mod et modtage enonyme tilskud over beløbsgrænsen. som i 2019
er 20.900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres til en konto hos Social- og
Indenrigsministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1.

august 2017 var opstiliingsberettiget tii folketingsvalg, skai opiysningerne om anonyme Iiiskud tiilige omfatte eventueiie
lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, belig-nenrlo i uoriknmmondo roninn
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