


tilskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter 
partist0tteloven og partiregnskabsloven. Ans0ger har ret til at fa at vide, hvilke 
personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krceve forkerte 
oplysninger rettet. 

Organisationens/foreningens navn: Nye borgerlige 

leg underskriver bilaget som: Reprcesentant for partiorganisation/-forening 

Dato 18-02-2020 

Vejledning til ans0gningsskema og bilag 

Regulering af belflJbsgrcense for oplysningspligt 

Op/ysningspligt om private tilskud og forbud mod anonyme tilskud indtrceder ved tilskud over 
en given grcense. Bel0bsgrcensen reguleres arligt. 
Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2019 er bel0bsgrcensen 20.900 kr, jf. 
bekendtg0relse nr. 1204 af 4. oktober 2018 om regulering af bel0b i partiregnskabsloven og 
partist0tteloven i 2019, § 1. 

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2020 er bel0bsgrcensen 21.400 kr, jf. 
bekendtg0relse nr. 914 af 1. september 2019 om regulering af bel0b i partiregnskabsloven og 
partist0tteloven i 2020, § 1.

Vejledning til ansfiJgningsskema 

Tilskudsberettigede og tilskuddets stfiJrrelse 
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i arene 2018- 2021. 

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har faet fcerre end 100 stemmer, i K0benhavns 
Kommune fcerre end 500 stemmer, ved valget. 
Til kandidatlister, der indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har faet 100

stemmer, i K0benhavns Kommune 500 stemmer, eller derover. 
En kandidatliste, der har deltaget i regionsrAdsvalget i 2017, har ret til tilskud til 
kandidatlistens politiske arbejde i regionen i arene 2018-2021. 

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har faet fcerre end 500 stemmer ved valget. 
Til kandidatlister, der indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har faet 500 

stemmer eller derover. 
Tilskuddet for 2020 udg0r 7,50 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, og 4,75 kr. pr. 
stemme ved regionsradsvalg. 
Udbetaling af tilskud i 2020 kan dog kun ske, i det omfang tilskudsmodtageren 
(kandidatlisten) paregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ regionen i 
2020. 

Tilskuddets anvendelse 
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/ regionen i 2020, og det politiske 
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