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Generelle betingelser og vilkår 

 
Ansøgere 

Ansøgninger til Klima100 skal indsendes af enten kommune eller som tredjepartsnominering, der 

dækker over virksomheder eller organisationer, såfremt disse projekter er udviklet og/eller 

implementeret i samarbejde med kommunen. Såfremt ansøgningen ikke indsendes af kommunen, 

skal ansøger vedhæfte skriftligt bevis på, at kommunen godkender ansøgningen på deres vegne.  

   Ansøger repræsenterer og garanterer at kommunen eller organisationen har rettigheder til at 

indsende den valgte information. 

   Kontaktinformation, der efterspørges i ansøgningen, har til formål at give Realdania og Sustainia 

mulighed for at kommunikere med ansøger, såfremt dette bliver nødvendigt. Ansøger er ansvarlig 

for at indsendte information og at data i ansøgningen er korrekt og opdateret.  

   Ansøger giver lov til at Realdania og Sustainia kan kommunikere elektronisk og via telefon 

vedrørende Klima100.  

Rettigheder 

Med mindre det er specifikt aftalt med Realdania eller Sustainia, er intet af det indsendte materiale 

via Realdanias hjemmeside eller til Sustainia fortroligt, og Realdania og Sustainia har ret til at 

reproducere, distribuere, dele og skabe nyt materiale fra og derudover bruge alt indsendt materiale.  

 

Betaling 

Ansøger anerkender at denne og kommunen eller organisationen som ansøger repræsenterer ikke 

vil modtage betaling fra Realdania eller Sustainia i forbindelse med at afgive ekslusive rettigheder til 

indsendte materiale. I samme ombæring vil Realdania og Sustainia ikke modtage betaling for brugen 

af indsendte materiale. 

 

Udvælgelse 

Indsendelse af ansøgning garanterer ikke at projektet bliver udvalgt til Klima100 publikationen. Ej 

heller garanteres ansøger feedback på indsendte ansøgning uanset om projektet udvælges til 

publikationen eller ej.  

   Realdania og Sustainia er ikke under nogen lovmæssig forpligtelse til at tage en ansøgning i 

betragtning. Realdania og Sustainia er ikke under nogen lovmæssig forpligtelse til at producere 

Klima100 publikationen. Realdania og Sustainia har ret til at ekskludere en ansøgning fra Klima100 

projektet på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt ansøgningen anslås at være upassende på 

hvilket som helst område eller ikke møder ansøgningskravene. Udvælgelsen af Realdania, Sustainia 

og ekspertpanelet er endelig og kan ikke underlægges lovmæssig revurdering.  

   I vurderingsforløbet kan ansøger blive bedt om at supplere med yderligere information og/eller 

blive bedt om at opklare eventuelle tvivlspunkter i ansøgningen.  

 


