
Deres ansøgning kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail til bbr@mazanti.dk.

ANSØGNINGENS INDHOLD:

Ansøgningsskema: 
Ansøgningsskemaet på side to i denne PDF skal være udfyldt og medsendes. I tilfælde af at ansøgningen  
fremsendes pr. e-mail, skal e-mailen indeholde de samme punkter som i ansøgningsskemaet.  
Alternativt kan skemaet scannes og vedhæftes.

Tidsplan: 
En oversigt over tidslinien i projektet/opgaven, der ansøges om. Er det til enkeltstående begivenheder skal dato 
oplyses.

Arbejdsplan: 
Hvilket arbejde skal udføres i relation til tidsplanen. Hvem udfører arbejdet.

Budget: 
Hvad skal midlerne fra Træfonden helt eller delvist anvendes til. Hele projektets økonomi beskrives - også selvom 
der søges om delvis tildeling fra Træfonden.

BETINGELSER: 
Alle tildelinger vil blive offentliggjort på Træfondens hjemmeside. 
Hvis der modtages tildelinger fra Træfonden, skal dette oplyses i forbindelse med offentliggørelse eller markedsfø-
ring af projektet. Teksten “Udarbejdet med støtte fra Træfonden” skal således fremgå af evt. tryksager, hjemmesi-
der, avisartikler mv.

Erklæring SKAT: 
Træfonden er forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Indberetningen foregår på CPR eller CVR nummer.
Først, når der er bevilget en donation, vil Træfonden bede om en underskrevet erklæring til brug for ovennævnte 
indberetning. Erklæringen vil være dokumentation for ansøgers skattepligt i relation til donationen. 
Erklæringen findes på side 3 i denne PDF.

BEHANDLING OG BEHANDLINGSTID: 
Det er bestyrelsen for Træfonden, der behandler alle ansøgninger. Sammensætningen af bestyrelsen fremgår af 
Træfondens hjemmeside.

Afsenderen af ansøgningen vil få en bekræftelse på modtagelsen umiddelbart efter, at den er modtaget. 
Ansøgningen vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, og ansøgeren vil skriftligt få meddelelse 
om bestyrelsens beslutning.

Med venlig hilsen

Træfonden

V E J L E D N I N G

Træfonden
c/o Advokat Lars Rasmussen
Mazanti-Andersen  
Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C
Telefon nr.:  63 14 14 14
Fax nr.:  66 13 14 31



A N S Ø G N I N G S S K E M A
K A T E G O R I  3 :  D E S I G N  O G  M A R K E D S F Ø R I N G

KONTAKTPERSON

Navn/Firma:

Kontaktadresse:

Postnr.:                                                 By:

Telefon:

E-Mail:

PROJEKTBESKRIVELSE

Titel:

Projektets 
formål:
(Kan vedlægges som bilag)

Projektbeskrivelse: 

(Kan vedlægges som bilag)

Beskriv kort de forventede positive konsekvenser for dansk træ- og møbelindustri: 

(Kan vedlægges som bilag)

ANSØGT BELØB, DKK:

Bank:

Reg. nr.:                  Konto nr.:

Underskrift projektansvarlig

Dato:

Træfonden
c/o Advokat Lars Rasmussen
Mazanti-Andersen  
Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C
Telefon nr.:  63 14 14 14
Fax nr.:  66 13 14 31

Tidsplan vedlagt

Arbejdsplan vedlagt

Budget vedlagt

Er der ansøgt om- eller tildelt supplerende støtte

Hvis ja - hvorfra: ________________________

______________________________________

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Projektets afslutningsdato:                               ___/___   20____

JA         NEJ



VEDR.: ANSØGNING OM STØTTE 

Til brug for fondens udarbejdelse af fondens årsrapport skal fonden bede Dem meddele, hvorvidt De vil være skatteplig-
tig af en eventuel uddeling fra fonden. Vi beder Dem derfor underskrive en af nedenstående 2 erklæringer.

Vi skal i den forbindelse præcisere, at selvom en eventuel uddeling fuldt ud anvendes til dækning af skattemæssigt fra-
dragsberettigede udgifter, så indgår den stadig ved opgørelsen af Deres skattepligtige indkomst, hvis De er skattepligtig.

Skulle nedenstående give anledning til spørgsmål, bedes De kontakte Træfonden for uddybning af forholdet.

1. TILDELINGEN ER SKATTEPLIGTIG 
Undertegnede kan bekræfte, at en eventuel uddeling modtaget fra Træfonden indgår ved opgørelsen af skattepligtig  
indkomst

By og Dato: __________________________

Navn:  __________________________

Stilling:  __________________________

Underskrift: __________________________

 
2. Såfremt ansøger finder, at ansøger ikke er skattepligtig af en eventuel donation fra Træfonden, anmodes ansøger om 
overfor Træfonden skriftlig at redegøre for, hvorfor ansøger finder ikke at være skattepligtig.

By og Dato: __________________________

Navn:  __________________________

Stilling:  __________________________

Underskrift: __________________________

Med venlig hilsen

Træfonden

E R K L Æ R I N G

Træfonden
c/o Advokat Lars Rasmussen
Mazanti-Andersen  
Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C
Telefon nr.:  63 14 14 14
Fax nr.:  66 13 14 31

KONTAKTOPLYSNINGER ANSØGER

Navn/Firma:

Kontaktadresse:

Postnr.:                                                 By:

Telefon:

E-Mail:

CPR / CVR nr.:

Det er en betingelse fra SKAT’s side, at denne erklæring foreligger i udfyldt og underskrevet stand hos Træfonden,  
hvorfor dette også er en forudsætning fra Træfondens side, inden udbetaling af tildelte donationer kan finde sted.

Erklæringen bedes sendt med mail til: bbr@mazanti.dk


