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Kommunepuljen i Circularity City (CC) 
 

Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at an-

søge om penge til cirkulære projekter i bred forstand inden for byggeriet. Det er vigtigt at projek-

terne efterlader et varigt aftryk, Derfor opfordres ansøgere til at tænke på det videre forløb efter 

projektet, inden ansøgningen skrives.  

Målet er at styrke den cirkulære tankegang gennem innovation, best practices og samarbejde på 

tværs af kommuner. Og gerne med inddragelse af det lokale erhvervsliv.  

 

CC ØNSKER MED PULJEN: 
 

• Udbredelse af allerede eksisterende viden om cirkulære tiltag indenfor byggeri og byinnovation/ud-
bredelse af best practices 

• Samarbejde på tværs af kommunerne i Region Midt 

• Opbygning af ny viden om cirkulært byggeri- og fornyelse 

• Tættere samarbejde mellem kommunerne og erhvervslivet i regionen 

• Opdyrke kommunernes kompetencer som efterspørger af CØ-løsninger 

• Gennem samarbejde, inspiration og ambitioner løfte hele regionen op som en førende region in-
denfor Cirkulær Økonomi, som også giver genlyd internationalt 

 

HVAD ER RAMMERNE FOR KOMMUNEPULJEN  
Et kommunepulje-projekt kan omfatte alle former for cirkulær metode inden for byggeriet - lige fra optimering af eksiste-

rende byggemasse, genanvendelse af ressourcer til upcycling eller nye byggematerialer, værdikædesamarbejde, fyrtårns-

projekter (demonstration) til anvendelse af cirkulære principper i udbudsmateriale, og udbud af nye byområder eller for-

skellige former for offentlig-private partnerskaber. Puljen giver mulighed for at ansøge om rådgivning/facilitering hos kon-

sortiet såvel som midler til indhentning af eksperthjælp. Støttebeløbet ligger typisk mellem 150.000 og 300.000 kr. per 

projekt i form af midler til indkøb af den nødvendige faglige rådgivning. Dog kan det afhængig af projekttype blive aktuelt 

med større eller mindre støttebeløb. Puljen er i alt på 1.200.000 kr. fordelt på tre år. Derudover søges der også om 

faciliterende timer hos Konsortiet, som kan give en faglig hjælp til projektet. Typisk vil konsortiet bruge 1 time for hver 8 

timer, som projektansøger bruger. CLEAN vil stå for disse aktiviteter. Der er mulighed for at trække på sekretariatets hjælp 

i forhold til at finde relevante samarbejdspartnere, afdækning af videre støttemuligheder, internationalt netværk mv. An-

noncering af puljeåbninger vil typisk ske 3-4 måneder før deadline. Dog ikke i denne første åbning. 

 

Efter indsendt ansøgning får man svar på sin ansøgning efter ca. en uge. Er der uklarheder vil styregruppen kontakte 

ansøger med opfølgende spørgsmål. CC-projektets styregruppe træffer den endelige afgørelse i forhold til hvilke projekter, 

der får tilsagn.  
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Der vil i senere puljeåbninger være mulighed for at søge om projektmidler inden for forskellige tematikker, men i denne 

første puljeåbning vil temaet være ”Udbud - kommunen som efterspørger af Cirkulær Økonomi”. Vi leder efter 

byudviklingsprojekter, som er tæt på igangsættelse, men endnu kan nå at inddrage CØ-principper i processen. Dvs. plan-

lagte byggerier med start inden for en overskuelig fremtid. På den måde får vi hurtigt erfaringer og resultater, vi kan 

anvende i det videre arbejde i Circularity City.  

 

FORMELLE MINIMUMSKRAV  
• Ansøger skal være en kommune (eller flere) i Region Midtjylland 

• Som en del af tilsagnet medfølger en informationsforpligtelse overfor interesserede kommuner i regionen, da 

projektets sigte er at løfte hele regionen. Derudover er det positivt, hvis erhvervslivet inddrages 

• Konsortiet forventer som udgangspunkt, at hvert projekts tidsnormering ligger mellem 2.000 og 4.200 timer. 

Konsortiet forbeholder sig retten til at korrigere den estimerede timesats for hvert projekt, ifald det bliver nød-

vendigt i forhold til puljens overordnede rammer 

• Der skal være en tydelig beskrivelse af, hvad de eksterne midler skal anvendes til samt argumenteres for, hvorfor 

det netop er dette beløb, der søges om 

 

ANVENDELSE AF STØTTEN 
Kommunepuljens støttebeløb anvendes til at finansiere rådgivning af faglig ekspertise, f.eks. indenfor byggemetodik, frem-

stilling, cirkulær økonomi, juridisk bistand el. lign. I ansøgningen skal det fremgå hvilken type rådgivning, der ønskes støtte 

til samt en præcis beskrivelse af, hvad det er, rådgivningen skal bidrage med. 

 

EVALUERINGSKRITERIER 
I ansøgningen lægges der særlig vægt på projekternes innovationsværdi, udviklingspotentiale, markedspotentiale og mil-

jøeffekter. Derudover vægtes ligeledes projektindhold, formidling samt organisation og økonomi. Nedenfor er en vejle-

dende vægtning af de enkelte felter i ansøgningsskemaet: 

 

Kriterier Vægt 

1. Projektindhold 
Indeholder ansøgningen en klar: Projektbeskrivelse, aktivitetsbeskrivelse og milepæle samt 

adresserer projektet CCs fokusområder 

10 %  

2. Innovationsværdi 
Originalitet/ny viden  
Demonstrationsaktivitet 
Nyhedsskabende værdi 

20 % 

3. Udviklingspotentiale 
Muligheder for videre udvikling samt mulige kilder for videre finansiering beskrevet 

20 % 

4. Potentiale for besparelser og effektiviseringer 
Energi – og arealoptimering  
Miljøeffekter 
Vækstpotentiale for erhvervsliv 

25 %  

5. Formidling 
Formidling af projektets resultater 

15 % 
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6. Organisation og økonomi  
Kvalitet af projektledelse 
Egenfinansiering 

10 % 

 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema  
Kommunepuljens ansøgningsskema skal anvendes. Nedenstående sideangivelser er inklusiv skemaet. Det er tilladt at ved-

lægge billedmateriale, diagrammer mv. i bilag.  

 

AD 1. PROJEKTINDHOLD (1-1½ SIDER)  
 

Projektbeskrivelse: 

Beskriv projektet kortfattet. Angiv projektets formål og dets målgruppe (slutbrugerne).  

 

Projektets sammenhæng med puljens fokusområde: 

I denne puljeåbning er fokusområdet ”Udbud - kommunen som efterspørger af Cirkulær Økonomi” 

  

Aktiviteter: 

Angiv hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i projektets levetid for at indfri formålet, herunder eventuelle test- og de-

monstrationsaktiviteter. Inkluder formidlingsaktiviteter. 

 

Tidsplan:  

Angiv den forventede tidsramme for projektet, dvs. forventet startdato og slutdato.  

 

Milepæle: 

Angiv milepælene ud for numrene i første kolonne og indsæt tidsangivelsen i anden kolonne (indsæt flere rækker om 

nødvendigt). Formuler milepælene som afsluttede målbare aktiviteter eller processer og tidsangiv dem med måned og år.  

 

AD 2. INNOVATIONSVÆRDI (½ - 1 SIDE)  
Beskriv projektets nyskabende værdi og originalitet. Hvad er fyrtårnspotentialet og/eller demonstrationsværdien? Hvilke 

aktiviteter er unikke lige netop for dette projekt?  

 

AD. 3. UDVIKLINGSPOTENTIALE (½ SIDE) 
Beskriv hvordan projektet skal udvikles yderligere efter afslutning af projektperioden. Det kan f.eks. være, om der påtæn-

kes at søge yderligere midler til videreudvikling, eller om dele af aktiviteterne føres videre hos de deltagende partnere. 

Vær gerne specifik på, hvordan projektet videreudvikles, f.eks. med angivelse af mulige kilder til videre finansiering.   

 

AD 4. MARKEDSPOTENTIALE OG MILJØEFFEKTER (½ SIDE) 
Markedspotentiale: 
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Beskriv markedspotentialet for den energiteknologiske løsning, der fokuseres på i projektet, herunder eksportpotentialet. 

Inkluder kvantitative mål, som vækst i antal arbejdspladser og omsætning. 

 

Miljøeffekter: 

Angiv samfundseffekten/miljøeffekten af, at markedspotentialet indfries. Inkluder eventuelt kvantitative mål i Danmark og 

internationalt.  

 

AD. 5. FORMIDLING (½ SIDE) 
Angiv hvordan vidensdeling planlægges gennemført (f.eks. konferencedeltagelse, workshops, publikationer, hjemmeside-

aktiviteter). Hvem er målgruppen, og hvilke resultater forventes opnået gennem formidlingen?  

 

AD. 6. ORGANISERING OG ØKONOMI  
Organisation: 

Anfør alle projektpartnere med organisation og kontaktperson og angiv, hvordan projektet er organisereret. Husk at angive, 

hvem der er projektleder. 

 

Budget: 

Her opsummeres beløb fra ansøgningsskemaets Bilag 1 Økonomiskema.  

 

  

BILAG 1 ØKONOMISKEMA  
Indsæt navne på projektets partnere og budgettet for deres aktiviteter.  

 

 

’Kommunal finansiering’ er finansiering fra kommuner. Finansieringen angives som en sum af kontant bidrag og med-

gået tid. For den kommunale medfinansiering anvendes en fast timerate på 300 kr. inkl. overhead.  

 

 

 

Ansøgningsprocessen  
Ansøgningen inkl. bilag 1 ’Økonomiskema’ sendes til sbl@cleancluster.dk inden den 25. oktober 2017 klokken 14.00. 

 

Ansøgningerne læses herefter igennem af projektets styregruppe for at tjekke, om de lever op til de formelle minimums-

krav, og om der er mangler eller upræcise elementer i ansøgningen. Er det tilfældet vil Styregruppen kontakte ansøger 

med opfølgende spørgsmål. Efter ca. en uge. Modtager ansøgerne svar. 

Ved afslag er der ingen ankemulighed.  
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VED TILSAGN OM BEVILLING  
Hvis projektet bevilliges, vil projektlederen modtage tilsagn om dette ca. en uge efter ansøgningsfristen. Efter tilsagnet er 

givet, har projektgruppen ca. en måned til at udfylde og returnere en projektaftale underskrevet af alle partnere. Skabelon 

til projektaftalen fremsendes i forbindelse med evt. tilsagn. 

 

VEJLEDNING FRA SEKRETARIATET 
Ansøgere opfordres til at tage kontakt til CLEAN ved spørgsmål til vejledningen og ansøgningsprocessen.  

 

Kontakt:   

 

 


