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Ansøgningsskema - Særlige ferieformål for søfarende 
Dette ansøgningsskema anvendes til at ansøge om støtte til særlige ferieformål for søfarende, jf. § 11 i 
bekendtgørelse nr. 285 af 26. marts 2015 om ferie for søfarende. 

Foreninger, fonde, institutioner el.lign. kan søge, hvis man har til formål at udøve en virksomhed, der kan 
karakteriseres som ferieformål for søfarende, og hvor det er fastslået i vedtægterne, at virksomheden 
drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende feriefor-
mål. Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside. 

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag skal senest den 26. november i indeværende år indsendes til 

Søfartsstyrelsen pr. e-mail til oeko@dma.dk med emnet "Ansøgning - uhævede feriemidler". 

Spørgsmål til ansøgningsskemaet kan rettes til Søfartsstyrelsen pr. e-mail oeko@dma.dk med emnet 
"Spørgsmål til ansøgningsskema - uhævede feriemidler" eller telefonisk på 72 19 60 00. 

Ansøgers oplysninger 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

Kontaktperson: 

Kontaktpersons e-mail: 

Kontaktpersons telefonnummer: 

Bankoplysninger: Reg.nr.: Kon-

tonr.: 

Vedtægter skal vedlægges. De er underskrevet på hvilken dato: 

Støttebeløb, der ansøges om 

Der skal angives en specifik andel i procent. Denne andel af de uhævede feriemidler vil blive ud-

betalt til ansøgeren, hvis ansøgningen imødekommes. 

Andel af midler: 

Skal den søfarende selv betale for sin deltagelse, anvendelse el.lign. af ferieformålet? 

Sæt kryds (X). Hvis der sættes kryds i "JA", skal det kort beskrives, hvad dette nærmere indebæ-

rer, herunder hvor stor udgiften forventes at blive for den enkelte søfarende. 

Ja: Nej: 

Beskriv: 
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Beskrivelse af det særlige ferieformål 

Underskrift af tegningsberettiget person 

Navn: 

Stilling: 

Dato og underskrift: 
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