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  ANSØGNINGSSKEMA 

  

 

Bemærk, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet kan blive offentliggjort. 

 

 

1. Ansøgers navn og adresse m.v. 
 

CVR-nr.: 
 

 P-nr.:  

SE-nr.: 
 

 CPR-nr.:  

Navn:  Ansøgers alder 
(født: dd.mm.åå) 

 

Gade/vej + 
nr.: 

 Kommune:  

Postnr.: 
 

 By:  

Telefon: 
 

 Mobil:  

Fax: 
 

 E-mail:  

Tilskud udbetales til din NEM konto: Registrerings nr.:  
 

Konto nr.:  
 

 

 

 

 

1.1. Konsulent eller andre, der eventuelt repræsenterer ansøger 
 

Navn: 
 

 

Kontaktperson: 
 

 

Gade og nr.: 
 

 

Postnr. og by: 
 

 

Telefon:  Mobil:  E-mail:  
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2. Ansøgers dokumenterede fiskerierfaring, uddannelse mv. 
 

Er du registreret som erhvervsfisker med A status?  
                                                                          Sæt kryds: 

     Ja: ☐         Nej: ☐ 

Er du indehaver af det Blå Bevis? 
                                                                          Sæt kryds: 

     Ja: ☐         Nej: ☐ 

Hvis nej i foregående spørgsmål:  
Har du kunnet opfylde vilkårene for at være registreret 
erhvervs-fisker med A- eller B-status i minimum 5 år?    
Sæt kryds:                          

     Ja: ☐         Nej: ☐ 

Har du været registreret som ejer i et andet 
erhvervsfiskerfartøj?                                          Sæt kryds: 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Har du dansk indfødsret?                                  Sæt kryds:      Ja: ☐          Nej: ☐ 

 

 

3. Oplysninger om fartøjet, hvortil der søges tilskud 
 

Fartøjets navn: 
 

 Fartøjstype:  

Havnekendingsnr.: 
 

 Radiokaldesignal:  

EU-ident. (DKN-nr.): 
 

 Bygningsår:  

Indregistreringshavn: 
 

 Længde overalt       
m.: 

 

Tonnage       GT: 
 

 Maskineffekt                                                                    
kw: 

 

Er fartøjet udstyret til fiskeri og klar til drift? 
                                                                                    Sæt kryds: 

  

  Ja: ☐        Nej: ☐ 

Er fartøjet tidligere erhvervet med tilskud under denne ordning? 
                                                                                    Sæt kryds: 

  

  Ja: ☐        Nej: ☐ 

Hvor stor bliver din ejerandel ved dette køb? 
                                                                  Angiv andel i procent: 

 

 

 

4. Budget (ansøgers udgifter til erhvervelse af fartøjet) 
 

1. Udgifter til køb af fartøj eller fartøjsandel:      
                                                                                                        Kr.: 

 

2. Udgifter til registrering af ejerforholdet:          
                                                                              Kr.: 

 

3. Udgifter til advokat og revisor:   
(revisorerklæring/regnskabsaflæggelse)              Kr.:                                                                                                 

 

Sum - tilskudsberettigede udgifter i alt:                                  
(1+2+3)                                                                 Kr.: 
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5. Oplysninger om fartøjets forventede fangst- og driftsresultat 
 

Årstal Ansøgningsår År 1 År 2 

Fangstværdi  
                konsum i 1.000 kr. 

   

Fangstmængde 
                         konsum i ton 

   

Fangstværdi  
                 industri i 1.000 kr. 

   

Fangstmængde 
                          industri i ton 

   

Omsætning  
                             i 1.000 kr. 

   

Driftsresultat efter skat og 
afskrivning            i 1.000 kr. 

   

Egenkapital  
                             i 1.000 kr. 

   

Dækningsbidrag  
                             i 1.000 kr.  

   

Antal ansatte ombord 
                          antal mænd 
 

   

Antal ansatte ombord 
                        antal kvinder 

   

Bemærk: I den første søjle angives de forventede værdier i året, hvor fartøjet er anskaffet. 

I de sidste 2 søjler angives oplysninger for de efterfølgende 2 regnskabsår. 

 

 

6. Oplysninger om projektets økonomiske forhold 
 

6.1 Hvad er den samlede projektsum?    
(Alle udgifter til projektet)                    Kr. 

 

6.2 Hvad er den ansøgte projektsum?         
(Tilskudsberettigede investeringer, 
hvortil der søges støtte)                      Kr.  

 

6.3 Hvad er det ansøgte tilskud?                      
(25 % af de tilskudsberettigede  
udgifter)                                              Kr. 

 

6.4 Hvordan finansieres projektet? 
 

Egenfinansiering                                 
                          Kr. 

 

Tilskud jf. pkt. 6.3         
                          Kr. 

 

Tilskud fra anden   
offentlig side     
       (anfør hvilken) 

 

Andet 
        (anfør hvilket) 
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7. Effektevaluering / statistik 
 

Tidligere ejers alder: 
Anfør alder                               (dd.mm.åå): 

 

 

 

 

8. Bilag 
Ansøgningsskemaet skal vedlægges følgende bilag: 

Kopi af adkomstdokument (hvis det foreligge på 
ansøgningstidspunktet)                              Sæt kryds: 

  

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

Tilbud og overslag for de  
budgetterede udgifter                                 Sæt kryds:                                                    

 

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

Dokumentation for ansøgers alder på 
ansøgningstidspunktet                               Sæt kryds: 

  

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

En udfyldt og underskrevet svig- og  
antagelighedserklæring                              Sæt kryds: 

   

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

Dokumentation for erhvervsfisker med A-status 
                                                                   Sæt kryds: 

          

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

Dokumentation for erhvervelse af Blå Bevis 
eller                                                    
dokumentation for at kunne opfylde vilkårene for at 
være registreret som erhvervsfisker med A- eller B-
status i minimum 5 år i medfør af Fiskeriloven i form 
af lønsedler og årsopgørelser fra SKAT.    Sæt kryds: 

      
 

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

Dokumentation for dansk indfødsret ved kopi af 
eksempelvis dåbsattest eller pas.              Sæt kryds: 

         Ja: ☐        Nej: ☐ 

 

 

 

Ansøger erklærer med sin underskrift:  

• At de afgivne oplysninger er korrekte 

• At der ikke er fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato  Ansøgers underskrift 


