
Side 1/13

Har I en god idé til et fysisk projekt på et særligt sted?  
 
Læs vejledningen, udfyld ansøgningsskemaet og send det til  
stedettaellerx@b-a-r-k.dk senest den 23. september 2022 kl. 12.00.
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VEJLEDNING
Hvad er Stedet Tæller X? 
Stedet Tæller X er en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske 
forening Realdania. Den skal styrke steders lokale potentiale ved at bruge kunst 
og arkitektur som løftestang. Det er Ny Carlsbergfondets og Realdanias ambi-
tion at realisere op til 15 fysiske projekter i de danske landkommuner gennem 
Stedet Tæller X. Projekterne skal udvikles i tæt samarbejde med nye talentfulde 
tegnestuer eller i samspil mellem kunstnere og nyetablerede tegnestuer. Målet 
er at styrke landkommunernes særlige potentialer og øge livskvaliteten både 
for dem, der besøger stedet, og for dem, der bor der. 

Hvem kan ansøge?
Alle private og offentlige bygnings- og lodsejere i de 31 landkommuner. En land-
kommune er defineret af Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet som en 
kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere.  

Landkommuner: Billund, Bornholm, Brønderslev, Fanø, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Hjørring, 
Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Odsherred, 
Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerlands, 
Vordingborg, Ærø, Aabenraa

Ansøgning om prækvalificering
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23. SEPTEMBER ’22
ansøgningsfrist til 
prækvalificering

MARTS ’23
ansøgningsfrist til  
realiseringsstøtte for
prækvalificerede projekter 

PRÆKVALIFICERING
for lods- og bygningsejere 
i de 31 landkommmuner 

NOVEMBER ’22
svar på ansøgning om 
prækvalificering

SOMMER ’23 
svar på ansøgning om 
realiseringsstøtte

REALISERING AF
op til 15 projekter

PROJEKTUDVIKLING 
af op til 20 projekter 

Hvad kan I søge Stedet Tæller X om? 
Hvis I har en god idé til et fysisk projekt på et særligt sted, kan I nu søge om at blive 
prækvalificeret til at deltage i Stedet Tæller X. Hvis I bliver prækvalificeret, får I 
tid til at videreudvikle og kvalificere idéen med henblik på at få lavet et stærkt 
og holdbart projekt, som I kan søge realiseringsstøtte til. Kun prækvalificerede 
projekter kan søge om realiseringsstøtte. 

Ansøgning om prækvalificering

Hvad kræver det at blive prækvalificeret?  
I første omgang skal I have en idé til et fysisk projekt, der styrker potentialet på 
et særligt sted. Idéen skal være nytænkende, lokalt forankret, have et strate-
gisk ophæng og gøre det lettere for flere at opdage, indtage og opleve stedets 
særlige potentiale. Dvs. stedets x-faktor. Dét, der ikke lige kan flyttes. Dét, som 
er tæt på umuligt at kopiere.
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Ansøgning om prækvalificering

Hvor mange bliver prækvalificeret? 
Op til 20 projekter bliver prækvalificeret.  

Hvordan ansøger I om at blive prækvalificeret?
I ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet på side 6-15, som sammen med 
bilag udgør jeres ansøgning. Send skemaet til stedettaellerx@b-a-r-k.dk. 

Hvornår er der frist for ansøgninger om prækvalificering?
Fredag den 23. september 2022 kl. 12.00. 

Hvornår ved I, om I er udvalgt til at deltage i projektudviklingsforløbet? 
I får besked medio november 2022, om I er prækvalificeret og udvalgt til at deltage 
i et projektudviklingsforløb. 

Hvem bedømmer ansøgningerne?
Alle ansøgninger vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg.

Hvem sidder i bedømmelsesudvalget? 
 x Christine Buhl Andersen forkvinde i Ny Carlsbergfondet 
 x Toke Lykkeberg bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 
 x Stine Lea Jacobi, programchef hos Realdania 
 x Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør hos Schønherr Arkitekter
 x Mogens Morgen, professor og cand.arch. ved Arkitektskolen i Aarhus
 x Janne Liburd, professor, Dr.phil og Phd ved Syddansk Universitet

Bedømmelskriterier
Stedet Tæller X støtter permanente fysiske projekter. Der vil i udvælgelsen af 
projekter blive lagt vægt på: 
 

 x At projektet ved hjælp af kunst og/eller arkitektur gør det lettere 
for flere at opdage, indtage og opleve stedets særlige potentiale 

 x At projektet bidrager til en bæredygtig udvikling af området
 x At projektet er lokalt forankret
 x At projektet er nytænkende og kan inspirere andre 
 x At projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsøkonomi
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Næste skridt

Hvad sker der, hvis I bliver prækvalificeret og udvalgt til at deltage i  
projektudviklingsforløbet?
I første omgang vil I blive inviteret til at deltage i et projektudviklingsforløb, hvor 
I modtager professionel sparring og vejledning til udvikling, kvalificering og pro-
grammering af jeres idé. Projektudviklingsforløbet indeholder to workshops og et 
bilateralt møde med Realdania og Ny Carlbergfondet, hvor I kan få sparring til ud-
vikling af jeres idé. Projektudviklingsforløbet munder ud i en projektbeskrivelse med 
uddybende beskrivelser af jeres projekt, hvordan det kan bidrage til en bæredygtig 
udvikling samt en plan for gennemførelse. 

Hvornår kan I søge realiseringsstøtte?
De ansøgere, der har deltaget i projektudviklingsforløbet, får mulighed for at 
ansøge om støtte til realisering i foråret 2023. Op til 15 projekter bliver udvalgt til 
realisering. 

Hvornår ved I, om I har fået penge til realisering?
Når I har indsendt jeres ansøgning om realiseringsstøtte, vil bedømmelsesudvalget 
udpege de op til 15 projekter, der tildeles realiseringsstøtte. I vil få besked i som-
meren 2023. 

Hvor meget kan I få i økonomisk støtte?
Partnerskabet har afsat 58 millioner kroner til økonomisk støtte af op til 15 projek-
ter, heraf op til fire kunstprojekter. Der forventes en egenfinansiering på 50 %
eller mere af den samlede anlægssum. Partnerskabet forventer at støtte det en-
kelte projekte med 3-5 mio. kroner.

Hvor kan I få mere at vide?
Hvis I har spørgsmål til kampagnen eller ansøgningsprocessen for Stedet Tæller 
X, er I velkomne til at kontakte sekretariatet for kampagnen på  
stedettaellerx@b-a-r-k.dk eller sekretariatsleder  
Kira Maria Svankjær på telefon 22 31 59 73.

Ansøgning om prækvalificering

Vigtige datoer 

 x 23. september 2022 kl. 12.00: Frist for ansøgninger
 x November 2022: Svar på ansøgning om prækvalificering
 x December 2022 til februar 2023: Projektudviklingsforløb 
 x Marts 2023: Frist for ansøgning om realiseringsstøtte 
 x Sommer 2023: Svar på ansøgning om realisering



Side 6/13

Frist for ansøgning er den fredag d. 23. september 2022 kl. 12:00

Det udfyldte ansøgningsskema og bilag sendes til: 
stedettaellerx@b-a-r-k.dk  

Skriv ”Ansøgning om prækvalificering til Stedet Tæller X” i emnefeltet.

Titel

Hvad er titlen på jeres projektidé?

ANSØGNINGSSKEMA

Ansøgning om prækvalificering

Information om ansøger
Vi anbefaler, at det er ejeren af stedet, der står som ansøger. 

Hvem er ansøger på projektet?

Navn/organisation:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnummer:

Telefon:

By:

E-mail:
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Projektidéen
Projekter under Stedet Tæller X skal tage udgangspunkt i de lokale potentialer.
Stedets x-faktor. Dét, der ikke kan flyttes. Dét, som er umuligt at kopiere. De skal
gøre det lettere for flere at opdage og opleve landets særlige steder og øge
livskvaliteten både for dem, der besøger stedet, og dem, der bor der. Og så skal de
være nytænkende og bringe os nye steder hen og gerne ad ukendte stier.

Hvad er projektets idé?

Ansøgning om prækvalificering

Hvorfor har stedet et særligt potentiale?
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Hvem bruger stedet i dag og til hvad?  
Og hvem skal bruge det i fremtiden og til hvad?

Ansøgning om prækvalificering

Hvordan bidrager projektet til en bæredygtig udvikling af lokalområdet?
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Lokal forankring 
Projekter under Stedet Tæller X skal være lokalt forankret og bidrage til at øge 
livskvaliteten for dem, der bor i og bruger området til daglig. Derfor skal vi allerede 
nu vide, hvordan projektet er forbundet til lokalområdet, og hvilke lokale aktører, 
der vil indgå i projektet.

Hvordan er/bliver projektet forankret lokalt?

Ansøgning om prækvalificering
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Økonomi
For at komme i betragtning til at modtage realiseringsstøtte senere i forløbet, er 
det vigtigt, at projektet kan realiseres og har en bæredygtig anlægs- og drifts-
økonomi. Derfor vil vi gerne allerede nu høre jeres indledende overvejelser. 

Hvad er projektets økonomi?

Anlægsbudget:

Driftsbudget:

Ansøgning om prækvalificering

Tidsplan
 
Hvad er projektets tidsplan?
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Organisering 

Hvem deltager i projektet, og hvordan er det organiseret?

Projektleder:

Projektdeltagere:

Organisering:

Eksterne samarbejdsparter:

Ansøgning om prækvalificering
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Ejerforhold 
I kan kun ansøge, hvis I selv ejer det sted, der skal udvikles, eller hvis ejeren skrift-
ligt giver tilladelse til projektidéen og ansøgningen. Tilladelsen skal vedlægges som 
bilag til ansøgningsskemaet. 

Hvem ejer stedet i dag?

Er ejer af stedet den samme som projektansøger?

Ja 
  
Nej

Navn:

Organisation:

Adresse:

Postnummer: By:

Hvis nej, er der så vedlagt skriftligt tilladelse til 
projektet fra ejer?

Ansøgning om prækvalificering

Sted 

Hvad er adressen og matrikelnummeret på det sted,  
som projektidéen vedrører?

Er stedet eller ejendommen omfattet af naturbeskyttelse eller fredninger 
(f.eks. fredede bygninger, beskyttede naturtyper, Natura 2000, strandbeskyt-
telse m.m.)? 

Ja 
  

Nej

Kommune: Matrikelnummer:

Adresse:

Postnummer: By:
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Relation til eksisterende planer og programmer
Det er en forudsætning for at blive prækvalificeret, at projekter under Stedet 
Tæller X forholder sig til de kommunale planer og strategier, der er for området i 
forvejen. 

Hvilke eksisterende planer og strategier er der for stedet?

Ansøgning om prækvalificering

BILAG, DER SKAL VEDLÆGGES
 x Dokument, som viser, at I ejer stedet, hvor projektet skal udføres, eller 

at ejeren af stedet giver tilladelse til, at stedet indgår i en ansøgning til 
Stedet Tæller X.

 x Oversigtskort, luftfoto eller lignende, hvor man kan se den konkrete  
bygning eller det konkrete sted sammen med omgivelserne.

 x Billeder af stedet, som det ser ud i dag
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