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Værd at vide - når du har fået en bevilling fra forundringspuljen 
 
Læs her, hvordan du får støtten fra forundringspuljen udbetalt, hvordan du skal afrapportere, og hvad du skal gøre, 
hvis dit projekt ændrer sig undervejs. 
 
Jeg har modtaget en bevilling. Hvordan får jeg nu udbetalt pengene? 
Bevillinger udbetales som udgangspunkt i to portioner: 
 
1. udbetaling 
75 % af bevillingen bliver sat til udbetaling, når du modtager tilsagnet om en bevilling pr. mail. 
Beløbet bliver sat ind på den konto, som du oplyste, da du indsendte ansøgningen til DUF. Det kan som udgangspunkt 
tage op til 2 uger, før du modtager pengene. 
 
2. udbetaling - regnskab og afrapportering 
Senest 2 måneder efter aktiviteten er afsluttet, skal der indsendes et regnskab og en afrapportering til DUF pr. e-mail. 
De resterende 25% af støtten vil blive sat til udbetaling, efter at DUF har godkendt det tilsendte regnskab og 
afrapporteringen. Det kan tage 2-3 uger, inden den resterende støtte er udbetalt. 
 
Hvordan skal jeg afrapportere? 
Senest 2 måneder efter aktivitetens slutdato, skal du indsende et regnskab og en afrapportering til DUF pr. mail. 
 
Regnskabet skal være for hele aktiviteten, også selv om der kun er givet støtte fra puljen til dele af aktiviteten. 
Regnskabet sammenlignes med budgettet. Alle udgifter skal kunne dokumenteres med kvitteringer, indtil DUF har 
afsluttet sagen, men kvitteringerne skal kun indsendes ved forespørgsel. Hvis det endelige regnskab viser et overskud, 
kan DUF reducere tilskuddet med et beløb, der svarer til overskuddet. Dermed kan DUF også kræve, at tidligere 
udbetalte beløb bliver tilbagebetalt. 
 
Afrapporteringen skal være i form af en kort video, hvor du viser/fortæller om din aktivitet (og gerne resultaterne 
heraf). Disse videoer vil blive lagt på DUFs hjemmeside, samt DUFs og evt. Villumfondens sociale medier mv., som 
inspiration for andre børn og unge.  

Der er sket ændringer i projektet/aktiviteten - skal jeg fortælle det? 
Sker der væsentlige ændringer i projektplanen og/eller i budgettet, skal det altid forhåndsgodkendes af DUF pr. mail. 
Ellers er du ikke sikker på, at DUF fortsat kan støtte projektet og kan derfor risikere at skulle tilbagebetale hele eller 
dele af bevillingen. 



 

 

 

Side 2 

PR og omtale af puljen 
Det skal fremgå af eventuelt PR-materiale, artikler, plakater, opslag på sociale medier osv., at projektet/aktiviteten er 
støttet af forundringspuljen – et samarbejde mellem DUF og Villum Fonden. 


