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Hovedbyer på forkant: Ansøgningsvejledning 
 
I 2017 afsatte Realdania 73 mio. kr. til at udvikle hovedbyer i en række kommuner i yderområ-
derne. Midlerne bliver uddelt gennem to ansøgningsrunder. Første ansøgningsrunde blev afslut-
tet april 2018. Næste ansøgningsrunde har frist for ansøgninger  
 

torsdag den 28. februar 2019 kl. 16.00 
 
Herunder følger en vejledning til, hvad du kan søge støtte til og hvordan.  
 
 

Hvilke projekter kan opnå støtte?   
I denne ansøgningsrunde ydes der støtte til realiseringsprojekter, det vil sige konkrete bygge- 
eller omdannelsesprojekter, der kan øge byernes kvalitet og udvikling.  

 
De fysiske projekter, skal være forankret i en strategisk udviklingsplan og/eller helhedsplan og vi 
ser gerne at de tager afsæt i stedbundne potentialer og samarbejdsmodeller, der styrker relatio-
nen mellem byens mange aktører.  

 
De fysiske projekter, der støttes, kan være etablering af kulturinstitutioner eller andre nye funkti-
oner i byernes hovedgader, nye byrum og byrumsinventar, restaurering og transformation af fa-
cader. Eksempler på konkrete projektindsatser kan være:   
  

• Projekter, der har fokus på at skabe nye aktiviteter og liv i ejendomme, som har mi-
stet deres funktion. For eksempel tidligere posthuse, rådhuse, stationsbygninger, bu-
tikker m.v.   

 

• Projekter, der fastholder og styrker de bærende værdier i bevaringsværdige kultur-
miljøer, og som derigennem fører en udvikling med sig.   

 

• Projekter, der omfatter centrale byrum, og giver mulighed for at skabe nye aktiviteter 
og indhold.   

 

• Projekter, der skaber nye funktioner i bymidten/hovedgaden. For eksempel ved at 
etablere nye kultur- eller foreningsinstitutioner m.v.   

  
Eller det kan være en kombination af ovennævnte.  

 

Hvem kan søge?  
Alle LAG- kommuner kan søge om støtte til udvikling af deres hovedby uanset om kommunen 
også tidligere har fået støtte gennem ’Hovedbyer på Forkant’.  

  
Hvad er en hovedby? 
En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som 
kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. 
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Hvor meget støtter vi med?  
Vi kan støtte fysiske projekter i et omfang på 8-10 mio. kr. inkl. moms, dog max 50% af det sam-
lede budget for projektet.  Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler kan indgå i 
finansieringen, ligesom midler fra kommunen, private, andre fonde m.v.   
  
Sådan søger I 
Der ansøges ved at udfylde det ansøgningsskema, du finder på www.realdania.dk/tema/hoved-
byer Det er en forudsætning for at ansøge, at kommunen kan tilvejebringe den nødvendige med-
finansiering.  
 
Ansøgningen sendes til Realdania på e-mail: hovedbyer@realdania.dk  
I emnefeltet skrives: Ansøgning, [kommunenavn]  
 
Frist for ansøgning 
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 16.00 
 

Hvordan vurderer vi din ansøgning?  
De indkomne ansøgninger vil blive vurderet med støtte fra et eksternt faglig panel bestående af 
rådgivere og eksperter.  
  
I bedømmelsen af ansøgningen vil der helt overordnet blive lagt vægt på, at projektet tager af-
sæt i gældende strategier og initiativer, at det bygger på lokale potentialer og at det kan sand-
synliggøres at det er realistisk, at projektet vil bidrage til at styrke byens udvikling.   
  
Hertil kommer følgende underkriterier:  
  

• Originalitet dvs. at der i projektforslaget bydes ind med tanker og idéer, der potentielt 
kan lede mod nye svar og løsninger  

 

• Effekt dvs. projektets potentielle – og underbyggede - betydning for byliv og aktivitet i 
hovedbyens centrum  

 

• Realisme dvs. om projektet kan realiseres i forhold til f.eks. marked, lovgivning og ef-
terspørgsel  

  

• Forankring og engagement dvs. at projektet er solidt forankret i kommunen, i civil-
samfundet og det lokale erhvervsliv og at der blandt de deltagende parter findes en 
stærk motivation for at indgå samarbejde og deltage i en udvikling af byens centrale 
områder. Derudover at relevante lokale aktører (fx lokalråd, uddannelsesinstitutioner, 
handelsstandsforeninger, idrætsforeninger mv.) inddrages.  

  
Den videre proces 
Der vil senest den 26. marts 2018 blive givet besked om, hvilke kommuner der har opnået 
støtte. Kommuner, der får støtte, vil blive kontaktet af Realdania for at aftale nærmere omkring 
projektplan, bevillingsbrev m.v.   
  
Yderligere information   
Har du spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Realdania pr. mail på hoved-
byer@realdania.dk.   
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