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ANSØGNINGER TIL DANMARKS NATIONALBANKS GÆSTELEJLIGHEDER I 

NYHAVN 18  

Danmarks Nationalbank indkalder ansøgninger til vores gæstelejlighe-

der, som vi hvert år stiller til rådighed for højt kvalificerede udenlandske 

forskere og kunstnere. Gæstelejlighederne er indrettet i bankens ejen-

dom Nyhavn 18 og er primært tiltænkt forskere og kunstnere, som op-

holder sig midlertidigt i Danmark.   

Tildelingen af gæstelejlighederne foretages af Nationalbanken, der har 

nedsat et tremandsudvalg, som rådgiver og prioriterer ved udvælgelsen 

af de ansøgere, der tildeles lejlighed. Udvalget holder møde i marts 2022 

for at tage stilling til ansøgninger om lejligheder for perioden sommer 

2022 til sommer 2023. Vi beder derfor om, at I snarest muligt informerer 

alle uddannelsesinstitutionens afdelinger og institutter om tilbuddet om 

gæstelejligheder.  

Praktiske oplysninger om lejlighederne 

Lejlighederne tildeles normalt for en periode på mindst 3 måneder og 

højst 1 år. Lejlighederne er fuldt møblerede. Vi forventer, at lejligheden 

benyttes fuldt ud i den tildelte periode. Listen nedenfor angiver lejlighe-

dernes størrelser, og hvornår de er ledige: 

1-vær. lejlighed 57 m2 1-2 sovepladser 1. august 2022 

2-vær. lejlighed 103 m2 2 - 15. oktober 2022 

2-vær. lejlighed 116 m2 2 - 15. august 2022 

4-vær. lejlighed 113 m2 3 - 15. juli 2022 

5-vær. lejlighed 158 m2 6 - 1. september 2022 

5-vær. lejlighed 158 m2 6 - 1. september 2022 

6-vær. lejlighed 158 m2 4 - 15. august 2022 
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Lejlighederne tildeles værtsinstitutionen, men er øremærket til den speci-

fikke gæst i den givne periode. Nationalbanken stiller lejlighederne gratis 

til rådighed, men det er værtsinstitutionens ansvar at undersøge skatte-

mæssige forhold vedrørende tildelingen.  

Ansøgningsvejledning 

Ansøgeren er den/de personer, der skal arbejde sammen med gæsten, 

og ikke nødvendigvis institutlederen. Ansøgningen forventes at indehol-

de: 

• Oplysninger om formålet med samarbejdet og opholdet i Danmark. 

Det er vigtigt at beskrive, hvad samarbejdet giver værtsinstitutionen, 

og hvordan samarbejdet og gæsten bidrager til forskningsmiljøet i 

Danmark. 

• En beskrivelse af gæstens væsentligste karriere og videnskabelige 

produktion (maksimalt fem sider inkl. publikationsliste). 

• En beskrivelse af værtens væsentligste karriere og videnskabelige 

produktion (maksimalt fem sider inkl. publikationsliste). 

• Oplysninger om, hvordan opholdet ventes finansieret. 

• Oplysninger om antallet af faste beboere. Disse oplysninger ønskes af 

hensyn til den bedst mulige udnyttelse af lejlighederne, ligesom even-

tuelle alternative perioder for opholdet også bedes angivet i ansøg-

ningen. Det forventes, at lejligheden benyttes i den tildelte periode. 

Kontaktperson og ansøgningsfrist  

Ansøgningerne med indstilling skal sendes med e-mail til udvalgets se-

kretær, Hanne Fabricius, haf@nationalbanken.dk 

senest mandag den 21. februar 2022. 

Spørgsmål om tildeling af lejligheder kan stilles til Hanne Fabricius på te-

lefon 2615 5145 eller e-mail haf@nationalbanken.dk. Se mere på Natio-

nalbankens hjemmeside: 

www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Nyhavn_18. 

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger. 

Med venlig hilsen 

Camilla Penn 

Sekretariat og Kommunikation 
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