
Revideret 10.10.2018 HE 

 
Retningslinjer for ansøgning om støtte fra Danmarks Ringmærkerforening. 
 
Danmarks Ringmærkerforenings medlemmer har mulighed for at ansøge foreningen om 
økonomisk støtte til konkrete ringmærkningsprojekter i ind- og udland. Støtte bliver fortrinsvis 
givet til projekter, som skal gennemføres i Danmark eller har relevans for ringmærkning i 
Danmark. 
 
Der kan søges støtte til transport, materialer og lign., men foreningen uddeler ikke lønmidler.  
 
Foreningen uddeler i alt max. 10.000 kr. årligt, som fordeles i to puljer. Midler, som ikke 
uddeles i første ansøgningsrunde, vil blive overført til anden pulje. Puljen kan øges, hvis der 
opnås eksternt tilskud.  
 
Ansøgninger om støtte skal være foreningen i hænde senest: 
Pulje 1: 1. februar  
Pulje 2: 1. juni 
 
Bestyrelsen giver tilsagn eller afslag inden for en måned, altså senest hhv. 1. marts og 1. juli. 
 
Ansøgning skal indeholde: 

 Projektansvarlig (hvem søger støtte) 
 Detaljeret projektbeskrivelse (hvad ansøges der om) 
 Forventede resultater/effekter af projektet 
 Projektets varighed 
 Projektets samlede budget 
 Afrapportering (hvordan forventes det, at resultaterne formidles) 

 
Et eller flere af punkterne kan i særlige tilfælde udelades efter aftale med bestyrelsen. 
 
Projekter, der modtager støtte fra foreningen, vil blive præsenteret på foreningens 
hjemmeside i form af et lille resumé af ansøgningen samt bestyrelsens begrundelse for tilsagn. 
Disse informationer vil være synlige for alle.  
 
Er der givet afslag på en ansøgning til pulje 1, f.eks. pga. beløbets størrelse, kan ansøgningen 
efter ansøgerens ønske opretholdes og revurderes ved uddeling af støtte fra pulje 2. 
Ansøgninger vil kun blive vurderet i det kalenderår, de er indsendt i. 
 
Det er et krav fra foreningen, at støttemodtagere skriver mindre nyhedsartikler til foreningens 
hjemmeside i løbet af projektperioden således, at foreningens medlemmer løbende holdes 
orienteret. I forbindelse med øvrig formidling af projektet og dets resultater skal det fremgå, 
at Ringmærkerforeningen har ydet støtte til projektet. 
 
Effekter indkøbt med støtte fra foreningen skal efter endt projektperiode overdrages til 
foreningen, og det vil derefter være muligt for foreningens øvrige medlemmer at låne disse 
effekter (med mindre de er afskrevet, f.eks. ødelagte net). Se nærmere herom under 
”Ansøgning om lån af udstyr” på hjemmesiden.  
 
På den årlige generalforsamling vil bestyrelsen præsentere samtlige indkomne ansøgninger 
samt begrundelserne for givne tilsagn og afslag. 
 
 
Bestyrelsen 
 


