
KLIMA100 

ANSØGNINGSSKEMA 

Realdania er initiativtager og bidragyder til Klima100, 
som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnpartner.



KATEGORIER 

KOMMUNE 

KONTAKT 

Ansøgningsproces 

Ansøgningsskema skal indsendes online senest d. 2/2/2018 på www.realdania.dk/klima100. 

For mere information om projektet og ansøgningen, download ansøgningsguiden på 
www.realdania.dk/klima100. For direkte spørgsmål, skriv til klima100@sustainia.me eller kontakt 
Sustainia på 33 70 71 71.

Du kan bruge dette ansøgningsskema til at udarbejde svar og gemme undervejs. Bemærk at denne 
pdf ikke gælder som officiel ansøgning. Kun ansøgninger indsendt via online formular på 
realdania.dk/klima100 accepteres. 
Vær opmærksom på, at al information vedrørende projektet samt supplerende materialer og 
billeder skal indsendes samlet, for at det bliver taget i betragtning. Når ansøgningen er afsendt,  
kan den ikke ændres. 

Når ansøgningen er klar til at blive sendt, bedes du tjekke, at følgende materiale er klar til upload:  
‐ Spørgsmålene i nedenstående form er besvaret. Disse skal kopieres og sættes ind i 
formularen online på www.realdania.dk/klima100; 
‐ Mindst tre billeder, der er relevante for projektet, skal vedhæftes sammen med ansøgningen. 
Billederne skal som udgangspunkt gerne være minimum 2MB; 
‐ Supplerende materiale, såsom artikler, figurer, pressemeddelelser eller andet udgivet materiale.  
Dette  er ikke obligatorisk. 

Ansøgningsskema 
Sørg for at de indtastede svar holdes indenfor de angivne maks. anslag. Information, der går 
udover det angivne antal anslag, bliver ikke regnet med i ansøgningen. 
_________________________

Vælg den/de kategori(er), der er relevante for projektet. Når ansøgningen udfyldes online, vil I 
blive bedt om at vælge én primær kategori og derefter andre eventuelt relevante kategorier 

Vælg kommune 

Indbyggertal (ca.)

By (hvis relevant) 

Organisation ‐eller kommunekontaktperson bag projektet

Navn 

Efternavn 

Titel 

E‐mail 

Telefon 



GENEREL BESKRIVELSE 

FINANSIERING 

Hvilke(n) klima eller miljømæssig udfordring(er)/problemstilling(er) er projektet designet til at løse? 

I besvarelsen af følgende spørgsmål anbefales det, at der præsenteres både kvantitative og 
kvalitative målsætninger og resultater samt, at der benyttes figurer og tydelige eksempler, der 
understøtter argumentationen.  
Hvad er projektets klimamæssige målsætning(er) og/eller resultater? (maks 2000 anslag) 

Beskriv ikke‐klimarelaterede forhold, som projektet har været med til at forbedre. Beskrivelsen skal 
tage udgangspunkt i FNs Verdensmål. Specifikt fokuseres der på, hvorvidt projekterne har bidraget 
til opfyldelse af prioriteterne i den danske regerings ’Handlingsplan for FN’s verdensmål’, der lyder

således: Vækst og velstand, Mennesker, Miljø og klima og Fredelige og trygge samfund. Vi anbefaler
at udvælge Verdensmål, der adresserer minimum tre af prioriteterne fra handlingsplanen (Maks 500 
anslag per Verdensmål) 

Eksempel: 
FN Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 
”Ved oversvømmelser oplever kommuner ofte en række sundshedsmæssige udfordringer såsom 
vandbårne sygdomme, der kan resultere i mistede liv. Løsninger, der sikrer kommuner mod 
oversvømmelser er dermed med til at reducere sygdomme og undgå unødige mistede liv i udsatte 
områder.” 

FN Verdensmål #1: Afskaf fattighdom 
FN Verdensmål #2: Stop sult 
FN Verdensmål #3: Sundhed og trivsel 
FN Verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse 
FN Verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene 

For projekter påbegyndt før 1. januar 2013 gælder det, at projektet endnu skal være aktivt.

Jeg bekræfter, at projektet hvis påbegyndt tidligere end 1. januar 2013 endnu er i gang            

Jeg bekræfter, at projektet er helt eller delvist finansieret, hvis det stadig er under udvikling 

Projektets titel og evt. undertitel  

Hvilket år er projektet påbegyndt? Hvis ikke påbegyndt, notér da planlagt begyndelsesår  

Hvilket år blev projektet afsluttet? Hvis uafsluttet, notér forventet afslutningsår (hvis relevant) 

Projektbeskrivelse og ‐formål (maks. 1500 anslag)

Venligst notér hvorfor projektet bør indgå i Klima100 som et af de 100 bedste kommunale 
klimaprojekter i Danmark. Vælg f.eks. de dele af projektet, som er unikke/innovative/effektive 
og som I gerne så blev fremhævet i en eventuel case-beskrivelse i Klima100
(maks 1500 anslag)

Totalomkostninger ved projektet (DKK) (beskriv estimeret beløb hvis eksakt omkostningsbeløb 
ikke kendes) (maks. 200 anslag) 

Hvordan er projektet finansieret? F.eks. kommunal finansiering, statslig, regional, privat, 
offentlig-privat?

Hvilke(n) klima eller miljømæssig udfordring(er)/problemstilling(er) er projektet designet til at 
løse? (maks. 2000 anslag)

UDFORDRINGER 



Beskriv hvorledes borgerinddragelse og –engagement har påvirket projektets udvikling og/eller
iBemplementering? (maks 1500 anslag) 

Beskriv hvorledes projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres enten
indenfor kommunen eller på region eller landsniveau? (maks 1500 anslag)

Beskriv hvorledes projektet deler, eller planlægger at dele, projekterfaringerne på tværs af 
forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt? (maks 1500 anslag) 

MERVÆRDI 

KLIMAEFFEKT Beskriv projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller bidrag 
til klimasikring.

I besvarelsen af følgende spørgsmål anbefales det, at der præsenteres både kvantitative og 
kvalitative målsætninger og resultater samt, at der benyttes figurer og tydelige eksempler, der 
understøtter argumentationen. Eventuelle figurer kan vedlægges som bilag.

Evaluering bliver gjort på baggrund af:

1) Mål for og resultater i reduktion i drivhusgasser* eller bidrag til klimasikring**.
2) Præferencer gives til resultater eller mål, der måles og vurderes kvantitativt.
3) Præferencer gives til dokumenterede resultater frem for forventninger.

* For reduktion i drivhusgasser ser vi gerne reduktion i procenter eller absolutte tal.

** Eftersom der ikke findes en universel standard for hvorledes klimasikring kvantificeres, kan 
en række andre målemetoder og enheder bruges, såsom: Landareal/aktiver beskyttet, antal 
personer beskyttet, økonomisk værdi af tab undgået, reduceret temperatur i forbindelse med 
varmeøer (urban heat island effect), kubikmeter vand håndteret. 

Maks. 2000 anslag. 

Beskriv, om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold. 
Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i FNs verdensmål. 

Jf. ansøgningsguiden gives der højest score for dette kriterie, når de angivne verdensmål 
adresserer tre af FNs verdensmål med kvantitative resultater. 

Beskriv derfor maksimum tre af FNs verdensmål. Der vurderes kun på baggrund af de tre 
først angivne verdensmål. 

Maks. 500 anslag per verdensmål.

FN verdensmål #1: Afskaf fattigdom

FN verdensmål #2: Stop sult

Beskriv ikke-klimarelaterede forhold, som projektet har været med til at forbedre. 
Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i FNs Verdensmål. Specifikt fokuseres der på, hvorvidt 
projekterne har bidraget til opfyldelse af prioriteterne i den danske regerings ’Handlingsplan 
for FN’s verdensmål’, der lyder således: Vækst og velstand, Mennesker, Miljø og klima og 
Fredelige og trygge samfund. Vi anbefaler at udvælge Verdensmål, der adresserer minimum 
tre af prioriteterne fra handlingsplanen (Maks 500 anslag per Verdensmål)

Eksempel:
FN Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
”Ved oversvømmelser oplever kommuner ofte en række sundshedsmæssige udfordringer 
såsom vandbårne sygdomme, der kan resultere i mistede liv. Løsninger, der sikrer kommuner 
mod oversvømmelser er dermed med til at reducere sygdomme og undgå unødige mistede liv 
i udsatte områder.”

FN Verdensmål #1: Afskaf fattighdom

FN Verdensmål #2: Stop sult



FN verdensmål #3: Sundhed og trivsel

FN verdensmål #4: Kvalitetsuddannelse

FN verdensmål #5: Ligestilling mellem kønnene

FN verdensmål #6: Rent vand og sanitet

FN verdensmål #7: Bæredygtig energi

FN verdensmål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

FN verdensmål #9: Industri, innovation og infrastruktur

FN verdensmål #10: Mindre ulighed

FN verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund



FN verdensmål #12: Ansvarligt forbrug og produktion

FN verdensmål #13: Klimaindsats

FN verdensmål #14: Livet i havet

FN verdensmål #15: Livet på land

FN verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

FN verdensmål #17: Partnerskaber for handling

INNOVATION  Er projektet eller dele af projektet testet/udviklet før/andre steder i Danmark? 
Hvis ja, hvor?

Er projektet eller dele af projektet testet/udviklet før/i udlandet? Hvis ja, hvor?



Beskriv hvorvidt projektet adresserer en klimabetinget udfordring på 
innovativ vis (maks. 1500 anslag)

SAMARBEJDE  Beskriv hvorledes der demonstreres godt samarbejde mellem de 
involverede i projektet, f.eks. på tværs af forvaltninger og 
kommunegrænser (maks. 1500 anslag)

Beskriv i hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i 
udviklingen og implementeringen af projektet (maks. 1500 anslag)

BORGERINDDRAGELSE 

SKALÉRBARHED  Beskriv hvorledes projektet er designet, så det potentielt kan både 
skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner (maks. 
1500 anslag)

VIDENDELING  Beskriv hvorledes projektet deler, eller planlægger at dele, 
projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser 
eller internationalt? (maks. 1500 anslag)

Vær venligst opmærksom på, at de vedhæftede billeder vil blive brugt til at præsentere jeres projekt, 
såfremt projektet udvælges til Klima100 publikationen. Vær derfor sikker på, at billederne illustrerer 
nøgleelementerne i jeres projekt såvel som gode billeder af kommunen. Billederne skal være i høj 
opløsning og gerne 2MB i filstørrelse. JPEG, PNG, GIF og BMP er tilladt. 
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