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Vejledning i at søge tilskud 
Denne vejledning beskriver kommuners muligheder for at søge tilskud i Styrelsen 

for Vand og Naturforvaltning (SVANA) til projekter til skabelse af synergi mellem 

klimatilpasning, ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag, som følge af 

Naturpakken 2016. Der er på aktstykke afsat 14,4 mio. kr. til uddeling.  

 

Projekterne skal vise muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og 

rekreative værdi af det åbne land samtidig med, at der skabes bufferkapacitet for 

vandet ved kraftig eller længerevarende nedbør og skal indeholde klimatilpasning, 

ny natur, friluftsindsatser og kvælstofreducerende indsatser.  

 

Det forudsættes således, at projekterne har en gavnlig effekt for 

oversvømmelsesudsatte områder, som kortlagt i kommunernes 

klimatilpasningsplaner eller identificeret senere og tillige har sikret sig eller ansøgt 

supplerende midler fra andre kilder f.eks. egne midler, EU LIFE’s klimapulje, 

andre kommuner, takstmidler fra forsyningsselskaber eller private fonde.  

 

Ansøgningen udarbejdes i overensstemmelse med paradigmet i Ansøgning til 

Synergiprojekter.  

 
1) Kriterier for tilskud 
Ansøgningerne tildeles for hvert kriterium en score på 1-3. Scoringerne 
sammenvejes til en samlet score ved hjælp af de anførte vægte. Hvor 
kriteriebeskrivelsen er kvalitative sker scoringen ved sammenligning af de 
indkomne ansøgninger og der tildeles efter om ansøgningen er under 
middel/middel/over middel. 
 

Kriterie Vægt Kriteriebeskrivelse for at opnå scoren… 

  1 2 3 

1. Ansøgningens 

teknisk-faglige* og 

økonomiske# 

kvalitet  

4 Under middel Middel Over middel 

2. Dækning af 

indsatsområder 

(klimatilpasning, 

ny natur, 

friluftsliv, 

kvælstoftilbagehol

delse) 

5 2 indsatsområder 3 indsatsområder 4 indsatsområder 

3. Naturindhold 

(forbedring af 

bevaringstilstand, 

biodiversitet, 

levesteder for 

3 Under middel Middel Over middel 
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truede arter mv.) 

4. Afhjælpning af 

konkrete 

oversvømmelses-

problemer 

3 Under middel Middel Over middel 

5. Frilufts- 

muligheder 

2 Under middel Middel Over middel 

6. Kvælstof- 

tilbageholdelse 

2 <40 kg N/ha/år 41-89 kg N/ha/år >90 kg N/ha/år 

7. Samarbejde. Flere 

deltagende 

kommuner f.eks. i 

delvandopland  

3 1 kommune 2 kommuner 3 eller flere 

kommuner 

8. Mobilisering af 

medfinansiering 

4 25-50 % af ansøgt 

beløb 

51-99 % af ansøgt 

beløb 

>100 % af ansøgt 

beløb 
* Logisk sammenhæng mellem foreslåede virkemidler, beskrevne leverancer og projektets overordnede 
mål 

# Budget for enkeltindsatser er rimeligt, giver ”value-for-money”, er tilstrækkeligt til at opnå leverancer 

og svarer til erfaringstal 

 

Projektansøgningerne scores i overensstemmelse med ovenfor beskrevne kriterier 

med den angivne vægtning. I tilfælde af, at ansøgninger står lige inddrages tillige 

en vurdering af projektets demonstrationseffekt, inddragelse af relevante 

interessenter og muligheden for hurtigt at iværksætte projektets anlægsarbejder. 
 

2) Hvem kan søge? 

Tilskud kan søges af kommuner. 

 
3) Ansøgning om tilskud 

Ansøgningsparadigma kan hentes på SVANA.dk, klimatilpasning.dk. 

Ansøgning om tilskud skal indsendes elektronisk til klimatilpasning@svana.dk 

senest 1. oktober 2016 kl. 12.00. 

 
4) Hvad kan der søges midler til? 

Der kan søges tilskud til projektets samlede omkostning, herunder til 

forundersøgelse og detailprojektering, jfr. dog ovenfor om 

medfinansieringskriteriet. 

 

Der kan søges tilskud til forundersøgelser med op til 10 % af den samlede 

projektsum. 

 
5) Tilskudsprocent 

Støtten dækker kun faktisk afholdte udgifter. Tilsagnet kan ikke forhøjes. 

 
Såfremt en ansøgning efter prioritering ikke kan rummes inden for 
beløbsrammen, men hvor beløbsrammen ikke er brugt, kan Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning indenfor en fastsat frist tilbyde ansøgeren et lavere tilsagnsbeløb 
end det ansøgte beløb på vilkår af, at det teknisk/faglige projekt er uændret. 
 

6)  Samfinansiering 

mailto:klimatilpasning@svana.dk
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Projektet forudsættes medfinansieret. Tilsagn gives under forudsætning af, at 

projekterne opnår den forudsatte supplerende finansiering.   

 
7) Regnskab 

Der skal aflægges revideret, revisorattesteret regnskab for alle tilskudsberettigede 

udgifter, som der ønskes tilskud til. Hvis projektet samfinansieres med EU LIFE 

træder slutrapporten til EU i stedet for det attesterede regnskab. 

 
8) Udbetaling 

Tilskuddet udbetales ved fremsendelse af ovennævnte attesterede regnskab.  

 

9) Afrapportering  

Afrapportering fra projekterne følger Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings 

afrapporteringsformat. Derudover medvirker modtagerne af tilskud til 

udarbejdelser af cases til offentliggørelse på henholdsvis SVANA.dk og 

klimatilpasning.dk. 

  

 


