DAGSPRESSENS FOND
Ansøgning om støtte til studieprojekter, videnskabeligt arbejde el.lign.
(Efteruddannelse støttes ikke)
Retningslinjer for fondens virksomhed, jf. § 2 i fondens fundats:
“Fondens formål er at yde støtte til
a)

uddannelse med henblik på virke for den danske dagspresse og dermed beslægtet virksomhed - til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner

b)

videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter med henblik på dagspressens
virksomhed - til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner

c)

gennemførelse af studierejser for personer, der virker inden for den danske dagspresse

d)

til videreuddannelse”.

BEMÆRK:
Fondens bestyrelse har besluttet fortrinsvis at støtte dagbladsrelevante projekter. Der ydes ikke støtte til
-

projekter, der allerede er afviklet
grunduddannelse
efteruddannelse
reportagerejser
transport i Danmark.

Ansøgende journalister skal have en bachelor i journalistik samt afsluttet praktikperiode. Der er også adgang til
at søge støtte for andre dagbladsrelevante personer end journalister.
Normalt ydes der kun støtte én gang til samme person – for samme projekt.
OBS: CV skal vedlægges ansøgningen
Vedrørende behandling af personoplysninger, se bagerst i skemaet.

Ansøgningsfrist: Den 1. oktober
Ansøgning SKAL indskrives direkte i skema

Den ansøgende virksomhed/institution
eller arbejdsplads for individuelle ansøgere:

Adresse (gade, nr., etage)
Postnummer

By
Efternavn

Fornavn(e):

Kontaktperson eller
individuel ansøger:
CPR-nr. (individuel ansøger)

Stilling

Tlf. privat

Tlf. arbejde

Adresse (gade, nr., etage)
E-mail

Postnr.

By
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Kort beskrivelse af det påtænkte studie-/forskningsprojekt (vedlæg evt. bilag på max. én A4-side)
Kort beskrivelse

Formål

Det forventede udbytte

Tidsplan for projektet, herunder rejseplaner og angivelse af kilder
Startdato

Slutdato

Omkostninger
Samlede omkostninger iflg. det vedlagte budget

Kr.

Ansøgers egen andel af de samlede omkostninger

Kr.

Det ansøgte beløb fra Dagspressens Fond

Kr.

Andre støttebeløb, ansøgt eller bevilget
Hvis ja, skal alle anføres her:

Dato: ____________

□ Ja

□ Nej

____________________________________
Ansøgers underskrift

Rapportering og udbetaling af støttebeløb.
Der skal kvitteres for ethvert støttebeløb med en rapport på 2-3 sider, der skal indsendes senest en måned efter
beløbets anvendelse. Rapporten skal også indeholde endeligt regnskab for projektet.
OBS: Det fulde støttebeløb kommer kun til udbetaling, hvis det støttede projekt gøres færdigt, ellers kræver det
en ny ansøgning.
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Henvendelse om udbetaling rettes til Danske Mediers regnskabsafdeling, på tlf. 33 97 40 00 – eller mail: regnskab@danskemedier.dk – med oplysning om CPR-nr., bankforbindelse og kontonummer.
Behandling af personoplysninger
Dagspressens Fond / Danske Medier har behov for at registrere og opbevare oplysninger om dit navn, cpr-nr. og
adresse, så vi kan identificere dig og sikre, at du er den rigtige person, der søger bevilling. Vi har også behov for
at registrere din e-mailadresse og mobilnummer, så vi kan komme i kontakt med dig. For at vi kan overføre en
eventuel bevilling til dig, har vi også behov for at registrere og gemme dine bankoplysninger, jævnfør det brev
som ansøgere, der har fået en bevilling, bliver bedt om at indsende. Hvis ikke du ønsker at afgive oplysninger,
kan din ansøgning desværre ikke komme i betragtning.
Endelig har Dagspressens Fond / Danske Medier også brug for at modtage og opbevare dit cv, som er en forudsætning for at søge legat. Hvis din ansøgning drejer sig om optagelse på et studie, er det også nødvendigt at
modtage bekræftelse på optagelsen for at sikre, at ansøgeren er optaget på studiet.
Til brug for at kunne offentliggøre navnene på legatmodtagerne skal du være opmærksom på, at vi udarbejder
og offentliggør en liste, hvor dit navn, projekt og det bevilgede beløb kommer til at fremgå.
Når perioden for en bevilget ansøgning er overstået, gemmer vi dine oplysninger i fem år, efter udløbet af det
regnskabsår, hvor bevillingen er tildelt. Dette gør vi, da det er nødvendigt for at vi kan overholde reglerne i bogføringsloven.
Alle oplysninger, som Dagspressens Fond / Danske Medier registrerer og behandler efterfølgende, behandles
fortroligt og i henhold til gældende persondatalovgivning.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Danske Medier har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger,
og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Du
har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataforordningen, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Medier via e-mail mail@danskemedier.dk.
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid rette henvendelse til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk

Sendes til:

Dagspressens Fond
Mediernes Hus
Pakhus 4
Kalkbrænderiløbskaj 4
2100 København Ø.

