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Bilag 1: Disposition for ansøgning – strategisk-fysiske udviklingsplaner 

 
Introduktion
Med indsatsen Vestkysten viser vejen ønsker Realdania at understøtte implementering af ’Udviklingsplan for 

Vestkysten´ og sætte fokus på, at udviklingen bliver til gavn for alle dem, der besøger Vestkysten såvel som 

dem, der bor og arbejder langs Vestkysten. Det handler om at bidrage til en sammenhængende udvikling af 

Vestkysten med udgangspunkt i de lokale stedbundne potentialer. 

Ansøger skal i ansøgningen kort beskrive følgende:

1. Udfordringer, muligheder og mål med den strategisk-fysiske udviklingsplan

Udfordringer:

Hvad er kommunens stedsspecifikke udfordringer i relation til udvikling af turismen i feriestedet, og hvil-

ke af disse udfordringer ønsker kommunen at arbejde videre med i en strategisk-fysisk udviklingsplan? 

Redegørelsen for stedets udfordringer skal være baseret på eksisterende fakta og data, som er til 

rådighed. Se evt. rapporten ”Vestkysten i dag og i fremtiden”, der danner det analytiske afsæt for Udvik-

lingsplan for Vestkysten. Rapporten kan hentes på www.realdania.dk/projekter/vestkysten-viser-vejen.

Muligheder:

Hvad ser I som feriestedets stedsspecifikke muligheder og særkende, der adskiller feriestedet fra de 

andre feriesteder langs Vestkysten, og som kan være afsæt for en videre udvikling? Redegør meget 

kortfattet for stedsspecifikke muligheder og særkender.

Formål, resultat og effekter

Hvad er målsætningen med den strategisk-fysiske udviklingsplan: Hvorfor skal den gennemføres, og 

hvad skal den bidrage til? Hvilke konkrete resultater kommer ud af udviklingsplanen? Hvilke mere lang-

sigtede effekter forventes? Hvordan bidrager udviklingsplanen til et kvalitetsløft af det pågældende 

feriested?

2. Organisation og samarbejder
Ansøger skal tydeligt fremvise, hvordan projektet skal gennemføres. Følgende skal beskrives:

Beskrivelse af projektorganisationen med tydelig angivelse af 

Organisation af projektet i kommunen og destinationen, herunder både politisk og administrativt 

niveau, og hvordan forskellige forvaltninger indgår i projektet.

Hvilke andre aktører – fx erhvervsaktører, lokale borgergrupper, foreninger o. lign.- det forventes at 

involvere i udvikling af strategiplanen.

Kontaktperson hos ansøgerorganisationen med angivelse af titel, adresse, direkte telefonnummer og 

e-mail.

 

 

Frist for indlevering af ansøgning er d. 16. maj 2019 kl. 16.00 til vestkysten@b-a-r-k.dk. 
Ansøgningen skal følge den beskrevne disposition og må ikke udgøre mere end 
max 10 sider + bilag.
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3. Økonomi
Beskriv projektets budget med afsæt i de aktiviteter, der er skitseret ovenfor. 

Det er en forudsætning for at deltage, at kommune/organisation har afsat eller tilkendegivet den nødvendige 

medfinansiering til at gennemføre projektet. Der skal redegøres for, at det er tilfældet. De fysisk-strategiske 

udviklingsplaner støttes med 50% af budgettet til eksterne omkostninger, dog maks. 500.000 kr. Ansøger 

skal medfinansiere 50%. Budgettet kan udelukkende anvendes til ekstern rådgivning og kan ikke udgøres af 

arbejdstid for kommunens medarbejdere.

Husk at inkludere evt. omkostninger til fondsskat (hvis ansøger er en kommune), moms o.lign. Der kan ikke 

efterfølgende bevilges ekstra beløb hertil, og det er ansøgers ansvar at medregne omkostningerne i projekt-

budgettet.

 

4. Sammenhæng med tidligere planer og strategier der er udviklet for  
feriestedet
Ansøger skal redegøre for sammenhængen mellem den strategisk-fysiske udviklingsplan og andre relevante 

indsatser og tiltag i det konkrete feriested. Herunder skal udviklingsplanen klart referere til Udviklingsplan for 

Vestkysten og redegøre konkret for projektets klima- og miljømæssige bæredygtighed. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal vedtages i byrådet. 

5. Tidsplan
En overordnet tidsplan, der skal give et bud på processen for gennemførelsen af den strategisk-fysiske udvik-

lingsplan. De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal være gennemført inden udgangen af januar 2020. Det 

er et krav, at strategisk-fysiske udviklingsplaner godkendes i kommunalbestyrelsen.

 

Bilag
Vedlæg:

Relevante planer og strategier for det sted, der arbejdes med.

Kort over området 

Billeder af området og relevante bygninger/steder, som er i fokus


