
Kommunens/Regionens navn og adresse

Region Syddanmark
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Udfyldes af kommunen/regionen
Modiagel dalo KLE 84 00. 10040 * Sagsideniffikalion

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistatteloven for 2022

. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2021
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På grundlag af deltagelse i kommunalbestyretsesvalget/regionsradsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pé slemmesedlen vecf valget

B Radikale Venstre i Reqion Syddanmark

CVR-nu m mer

30663373

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2022
Det erklæres, at der l 2022 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-
nen/røgionen med følgende beløb i35. 0CO, 00

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud ti) politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr

120. 000, 00

Erklæringen om afholdfe udgifter til politisk arbejde skal kun udfyldes. hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) senest
har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller senere fra en kommune/region.

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistottelovens § 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven-
des a) kommunen/regionen til administration af opgaver efter partisteneloven og partiregnskabsloi/en. Ansoger har ret til
at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.
7 Repræsentant for paniorganisation/-forening

Repræsentant for kandidatlisten^

Organisalionens/loreningens navn

Radikale Venstre i Region 'yddanmark

Dato og underskrift

///1 -2'2i
Harfcvia Nielsen, formand for Radikale Venstre i Region Syddanmark

Et eventuelt tilskudsbeløb overføres til foreningens NemKonto.
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater l
kalenderåret 2021 (offentliggøres)

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrédsvalget i 2021 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regtonen i kalenderåret 2022
Kandkfallistens bogslavbelegnelse og list e bel eg nets e pd slemmesedlen ved valget

E Racii:<aie Venstre i Region Syddanmark

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tiisammen overstiger 21. 900 kr. i kalenderåret 2021 _|/] Nej _f| Ja, følgende
Navn * lilskudsycter

Adresse . lilskudsycfer

Oplysning om. hvilken del at paniel (kredsorganisalion. lokal partiorganisation m. v. ) lilskucicfel er ydel Kf

Navn . tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal pariiorganisaiion m. v. ) tilskuddel er ydet til

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af partiet (krecfsorganisafion, lokaf partiorganisatron m. v. ) lilskuddei er yde! til

Navn . litskutlsyder

Adresse . tilskudsydef

Oplysning om. hvilken de) af parirel (kredsorganisation. fokal parltofganisation m. v. j tilskuddei er ydet li]

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1. august 2021 var opstillingsberettiget til foiketingsvalg, ska! oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle
lokale partiorganisationer J vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisalioner, belig-
gende J vedkommende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 j/| Nej
Den samfede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under beløbsgrænsen

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigs- og
Boligministeriet

Ja, følgende
Kr.

Kr.

Kr.

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021
er 21,900 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 Indenrigs-
og Boligministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr.
1. august 2021 var opstillingsberettiget ti! folketingsvalg, skaf oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer,
beliggende i vedkommende region.
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021
var opstlllingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af
opstillede kandidateF tillige omfatte samtlige kandidate'r, der opstiller tor tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
Det er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i. som har den nævnte
indberetningspligt.

Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti,
/1 som pr. 1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
bestyrelsesvalg. skal oplysningerne om private'og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 21.900kr. i kalenderåret 2021 \^\ Nej Ja. følgende
Navn . tilskudsyder

Adresse . lilsitudsyder

Navn pé kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opsiillel lif tolgende valg'

Navn . tilskudsyder

Adresse * litskudsyder

Navn på kandidaten, def har modtaget lilskud Kanctidaien har været opsiillei til folgende valg"

Navn . tilskudsyder

Adresse * litskudsycier

Navn på kandidaten, der har modtagei tilskud Kandidaten har været opstille! til (olgende valg'

Navn . lilskudsyder

Adresse * litskudsycfer

Navn pd kandidaten, der har modtage) litehud Kandidalen har været opslillel til følgende valg"

. Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
kalenderåret 2021 ^] Nej _|j Ja, følgende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører, i kalenderåret 2021

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
f/1 opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift
Ovenstående'oply s ninger afgives under strafansvar efter parttregnskabslovens § 6 a og partistøFttelovens § 14^
Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne
anvendes al kommunen/regionen til administration af opgaver etter partistetteloven og partiregnskabsloven. Ansøger
har ret til at fe at vide. hvilke personoplysninger )<ommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnin-
ger rettet.

Repræsentant tor partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn

Rddi kale Ven s t. L-C l Regicii Syclddnn'ark

Data og underskfiflnderskfit

/^"-"A^ ^^ AL
Finn Har Lvia Nielsen, formand Radikale Venstre i Region Sycidanmar k
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