STATUSORIENTERING
1. Oplysninger om projektet og tilskudsmodtager
Rådet for Offerfondens j.nr. (fremgår af tilsagnet): _______________________________________________________
Projektet/aktivitetens titel: __________________________________________________________________________
Tilskudsbeløb: ___________________________________________________________________________________
Tilskudsmodtager: ________________________________________________________________________________
Projekt-/aktivitetsansvarlig: _________________________________________________________________________
Projekt-/aktivitetsperiode: Startdato (dd-mm-åååå): ___ - ___ - _________

Slutdato: ___ - ___ - _________

2. Statusorienteringen vedrører følgende periode
Starttidspunkt (dd-mm-åååå):

Sluttidspunkt (dd-mm-åååå):

3. Status på projektplan
Hvilke delopgaver er udført i den forløbne periode?

Er indholdet i ovenstående delopgaver i overensstemmelse med den godkendte projektplan?

Ja

Nej

Hvis nej, beskriv afvigelsen og baggrunden herfor:
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4. Status på tidsplan
Følges tidsplanen?

Ja

Nej

Hvis nej, hvorfor?

Hvad gøres der for at indhente eventuelle forsinkelser?

5. Status på projektet/aktivitetens økonomi
Er delregnskab vedlagt?

Ja

Nej

Er budgettet overholdt?

Ja

Nej

Hvad gøres der for at rette op på eventuelle budgetoverskridelser?

Side 2 af 5

6. Foreløbige resultater
Er det muligt allerede nu at sige noget om effekten af projektet/aktiviteten? – hvis ja, beskriv hvad:

Beskriv eventuelle tegn på, at den forventede effekt opnås/ikke opnås:

Er der tegn på andre effekter end den forventede? – hvis ja, hvilke:

Er det muligt allerede nu at sige noget om opfyldelse af succeskriterierne for projektet/aktiviteten?
Hvis ja, beskriv hvad:

Beskriv eventuelle tegn på, at de forventede succeskriterier opnås/ikke opnås:

Side 3 af 5

7. Kommende delopgaver
Hvornår forventes den næste statusorientering indsendt?
Er der behov for justeringer i den godkendte projektplan i perioden frem til næste statusorientering?

Ja

Nej

Bemærk, at større ændringer skal forhåndsgodkendes af Rådet for Offerfonden. Se evt. nærmere i standardvilkårene.
Hvis ja, beskriv justeringen og begrundelsen herfor:

Har justeringen indflydelse på de forventede resultater?

Ja

Nej

Hvis ja, hvordan?

8. Samarbejdet med Rådet for Offerfonden
Hvordan forløber samarbejdet med Rådet for Offerfonden?

Eventuelle forslag til forbedringer:
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9. Andre relevante oplysninger
Såfremt der er andre relevante oplysninger af betydning for projektet/aktivitetens gennemførelse, angives de her:

10. Erklæring og underskrift
Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvis oplysninger, som kan have betydning for afgørelse om
tilskud, udelades, kan dette medføre, at et meddelt tilsagn om tilskud annulleres og eventuelt udbetalte beløb kræves
tilbagebetalt.
Efter straffelovens § 163 straffes afgivelse af urigtige oplysninger med bøde eller fængsel i indtil fire måneder. Hvis
man undlader at oplyse om forhold af betydning for en afgørelse, kan dette blive sidestillet med, at man afgiver urigtige
oplysninger.

Dato

Projekt/aktivitetsansvarliges underskrift

Navn med blokbogstaver
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