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Professionshøjskolen VIA University College

Projekttitel: Hvad lyden gør ved os –usynlige lyduniverser gives form og 
bevægelse, The Animation Workshop/VIA University College

Tilsagn om tilskud til arrangement på Forskningens Døgn 2019

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har valgt at give 31.700 kr. i tilskud til 
afholdelse af arrangement under Forskningens Døgn 2019. Tilskuddet ydes til 
dækning af udgifter, som fremgår af ’Opslag om puljemidler til støtte af 
arrangementer på Forskningens Døgn 2019’. 

Ved fordeling af midlerne er der lagt vægt på de vurderingskriterier, der er 
skitseret i opslaget. Tilsagnet er betinget af, at de krav, der indgår i opslaget, 
overholdes: 

 Hvis det støttede arrangement er et åbent arrangement, skal det 
markedsføres som en del af Forskningens Døgn, og aktiviteterne skal 
fremgå i det officielle program for Forskningens Døgn på www.forsk.dk. 
Hvis der er tale om et lukket arrangement for inviterede, skal der sendes en 
mail til forsk@ufm.dk med en kort beskrivelse af arrangementet, arrangør, 
kontaktperson, målgruppe samt sted for afholdelse.

 Det støttede arrangement skal markedsføres med Forskningens Døgns 
grafiske elementer (logo, evt. brug af grafik mm.). Forskningens Døgns 
grafik og markedsføringsmateriale kan downloades via 
markedsføringsportalen i det lukkede arrangørforum på www.forsk.dk.

 Det støttede arrangement må ikke være forbundet med en entré-udgift for 
de besøgende, med mindre andet er aftalt med styrelsen (sekretariatet for 
Forskningens Døgn). 

 Tilskudsmodtager skal følge de almindeligt gældende regler for deltagelse i 
Forskningens Døgn. Reglerne fremgår af www.forsk.dk.

Bemærk
I jeres ansøgningsbudget fremgår udgifter til honorarer til personer, som i 
ansøgningen ser ud til muligvis at være samarbejdspartnere. Ministeriet skal 
derfor gøre opmærksom på, at jf. opslaget anses udgifter hos samarbejdspartnere 
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som f.eks. honorarer ikke som "udgifter ud af huset" og kan derfor ikke dækkes af 
puljemidlerne.

Regnskab
Regnskab skal indsendes senest 3 måneder efter arrangementet sammen med en 
faglig slutrapport. BEMÆRK! Al indrapportering skal foregå via e-grant. I bedes 
derfor sikre jer, at de personer, der har ansvar for indrapportering, har adgang til 
sagen via e-grant.

Spørgsmål vedrørende bevillingen bedes sendt til Bevillingsadministrationen, 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der varetager administrationen af 
bevillingssager. Bevillingsadministrationen kan kontaktes via e-grant, via e-mail 
bevilling@ufm.dk eller på telefon 33 92 92 00 (telefontid hverdage 9.00-12.00). 
HUSK, at oplyse sagsnummer samt FD ved enhver henvendelse.

Udbetaling
Når den samlede slutrapportering er godkendt senest 3 måneder efter 
modtagelse, udbetales det tilskudsberettiget beløb via vort system til jeres 
NemKonto. Husk venligst at taste jeres eget sagsnummer i e-grant, hvis I vil have 
mærket jeres betaling.

Frister
Følgende frister skal overholdes:

Opgave Frist
Slutrapport 30. juli 2019
Slutregnskab 30. juli 2019

Regnskabsskemaet for 2019 kan downloades i det lukkede arrangørforum på 
www.forsk.dk.

Tilsagnet er betinget af, at tilskudsmodtager udfylder et online-evaluerings-skema, 
som styrelsen udsender umiddelbart efter festivalen. 

For spørgsmål kan sekretariatet for Forskningens Døgn kontaktes på 
forsk@ufm.dk. 

Med venlig hilsen

Anne Lise Krarup-Christensen

Puljemiddelordningen er hjemlet på finansloven § 19.46.02.10. Afgørelsen er 
truffet på baggrund af de retningslinjer for tildeling af støtte til arrangementer, som 
er beskrevet i ’Opslag om puljemidler til støtte af arrangementer på Forskningens 
Døgn 2019’. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende en skriftlig 
klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4, 1215 København K.
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