Lokale indsatser for natur og biodiversitet
Vejledning til udfyldning af formular for projektansøgning.
Når I søger om projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet skal I bruge den
formular, I finder på: http://ddnf.dk/ansoegningsformular-2018/
Her er en kort vejledning til de enkelte punkter.

1) Projekttitel
Helst en kort og sigende titel – gerne med angivelse af lokalitet og naturindhold
2) Kort resume af projektets mål og indhold
Et kort resume af projektet (ca. 5 linjer), der fortæller om hvor projektet skal gennemføres,
hvilke naturområder eller dyre- og plantearter, projektet er rettet mod, hvilke
genopretnings- og plejetiltag, som der skal gennemføres og hvem som skal stå for
indsatsen.
3) Lokalitet
Angiv projektområdet så præcist som muligt. Hvis projektområdet ikke har et stednavn
som fremgår af topografisk kort over Danmark (DTK/Kort25), så angiv stednavn på
nærmeste navngivne lokalitet. Den helt præcise udstrækning af projektet skal fremgå af
kortbilaget. Nærliggende naturområder eller andre forhold i området, som har betydning af
for projektet, må også gerne fremgå af kortbilaget.
4) Lodsejerforhold og -deltagelse
Hvem ejer de pågældende arealer og hvordan er lodsejerne inddraget i projektet? Foreligger
der allerede aftaler med lodsejerne eller sker det på et senere tidspunkt?
5) Projektbeskrivelse med angivelse af
a) vision og formål
Hvad er det langsigtede mål med projektet? Hvilke naturområder og naturtyper skal
genskabes eller plejes? Hvilke arter skal projektet gavne? Skal projektet også forbedre
muligheden for friluftsliv?

b) indhold og aktiviteter
Hvad er det, der konkret skal foregå på arealerne i forbindelse med projektet? Hvilken
naturgenopretning og hvilken naturpleje vil I gennemføre og hvem skal gøre det? Hvordan
forbedres adgangsforholdene?
c) forventede resultater og effekter
Her må I gerne så konkret som muligt beskrive de forventede resultater af projektet. Hvor
store områder vil blive genskabt eller plejet? Og hvordan vil I på lang sigt sikre
naturværdierne i området?
d) evt. formidlingsaktiviteter
Hvordan har I tænkt jer at formidle om projektet? Sætter I skilte op? Og/eller sker
formidlingen i lokale medier? - via sociale medier? - rundvisninger eller andet?
6) Projektorganisering med angivelse af
a) Projektdeltagere
Hvem deltager i projektet? Her vil vi gerne have en oversigt over alle som bidrager til
projektet - lokale foreninger, organisationer, lodsejere, kommuner, enkeltpersoner mv. Er
der en faglig rådgivning tilknyttet projektet?
b) Organisering og ansvarsfordeling
Hvordan har I organiseret projektet? Er der en styregruppe og hvem har den løbende
projektledelse? Hvem fører regnskab og hvem sørger for, at I får de tilladelser, som evt. er
nødvendige?
7) Budget fordelt på år samt aktiviteter og indhold

Der skal medsendes et budget for projektet, som viser hvordan udgifterne er fordelt på
aktiviteterne i projektet og på de enkelte år, som I søger støtte. Hvis der udgifter til
konsulenter og faglig rådgivning skal dette fremgå af budgettet. Hvis I søger om støtte til
en del af et større projekt, hvor andre også giver støtte, skal dette fremgå.

