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Ansøgningsskema 

Ansøgning om deltagelse i DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark med opstart oktober 2021 

Vi skal have modtaget ansøgningsmaterialet senest torsdag den. 26. august kl. 12.00.

Det udfyldte ansøgningsskema med bilag senest til Inge Nilsson hos CONCITO på in@concito.dk 

Hvert felt må højst indeholde 2000 anslag. Alternativt kan svarene skrives i et selvstændigt dokument. 

Oplysninger om ansøger 

Kommune: EAN-nummer: 

Adresse: 

Postnummer: By: 

Telefon: E-mail:

Kontaktperson 
Kontaktperson, der leder og koordinerer jeres DK2020-deltagelse 

Navn: Titel: 

Telefon: E-mail:

mailto:in@concito.dk
laura
Fremhæv
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Øvrige teamdeltagere 
Alle deltagere i jeres tværfaglige DK2020-team 

Navn: Titel: Forvaltning: E-mail: Telefon: 
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Motivation for deltagelse 
Beskriv, hvorfor jeres kommune ønsker at deltage i DK2020 projektet (max. 2000 anslag).  
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Kommunens bidrag 
Uddyb projektets ledelsesmæssige forankring i kommunen, inkl. hvilke og hvor mange ressourcer der 
vil blive afsat til projektet (max. 2000 anslag). 
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Klimamål og delmål 
Beskriv kommunens nuværende klimamål og evt. delmål (max. 2000 anslag). 
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Indsatser og projekter 
Beskriv, hvor og hvordan klimaindsatsen er forankret i kommunen, inkl. centrale indsatser og projekter (max. 
2000 anslag). 



7 af 9 

Data 
Beskriv, hvilke data I har til rådighed til brug for klimaarbejdet, herunder jeres drivhusgasregnskab og 
hvornår det er fra, og hvilke scenarier i benytter i jeres klimatilpasningsindsats (max. 2000 anslag). 
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Udfordringer 
Beskriv centrale udfordringer og ’huller’ i jeres klimaarbejde, både ift. forebyggelse af og tilpasning 
til klimaforandringer. Hvad ønsker I hjælp og sparring til? (max. 2000 anslag)
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Bilag 

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: 

• Et brev fra borgmesteren og byrådet, der bakker op om deltagelsen (brug skabelon). Ansøgninger 
modtages, selv om den endelige politiske godkendelse kan være under behandling. 

• Centrale klimadokumenter (klimaplan, strategi, vision, roadmap, klimatilpasningsplan m.v.) med 
angivelse af årstal for politisk vedtagelse. 

• 3-5 fotos af kommunetypiske motiver, klimaløsninger m.v. til pressebrug med angivelse af, hvordan 
der eventuelt skal krediteres. Billedmateriale skal leveres i jpg-format, i højest mulige opløsning.
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