Klimapuljen
Formål
Klimapuljen skal give mulighed for at sætte forsøg og
projekter i gang, der kan reducere CO2-udledningen,
fremme den grønne omstilling og vise vejen til et begrænset
ressourceforbrug.

Dato
12.11. 2020

Det primære mål med initiativer der uddeles midler til, er,
at de kan fremme eller motivere til klimavenlig adfærd
blandt flest mulige af kommunens borgere, virksomheder og
ansatte.
Der tildeles således midler til initiativer, der bidrager til at
indfri målsætningerne i Klima-, energi- og
ressourcepolitikken.

Anvendelse
Der kan tildeles midler til en lang række forskelligartede
initiativer, der understøtter den grønne omstilling på tværs
af kommunen, herunder:
•

Analyser, der kan danne grundlag for handling

•

Pilotprojekter/prøvehandlinger

•

Samarbejder med og mellem borgere, erhvervsliv,
forskning og andre eksterne parter om
(udviklings)projekter, der fremmer den grønne omstilling

•

Investeringer i konkrete og tværgående tiltag som
fremmer den grønne omstilling, og som ikke er naturligt
indlejret i kommunens drift

Tildelingskriterier
De konkrete initiativer vurderes individuelt og der tildeles
støtte ud fra en helhedsvurdering af:
•

Realiserbarhed

•

Skalerbarhed - løsningen/resultatet/konceptet som
udmunder af det konkrete initiativ, skal kunne anvendes
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og inspirere af andre borgere, virksomheder, kommuner mv.
•

Effekt (direkte eller indirekte) ift. reduceret CO2-udledning og/eller begrænset
ressourceforbrug set i forhold til investeringens størrelse

•

Spredning af initiativer på tværs af de seks strategispor i Klima-, energi- og
ressourcepolitikken

•

Sammenhæng med øvrige initiativer inden for klima, energi og ressource-området

Afrapportering og revision
Støttemodtagere er forpligtet til at evaluere, afrapportere samt dele opnået viden og
erfaringer (blandt andet via skanderborg.dk). Hvis ikke andet aftales, sker
formidlingen om foråret, året efter initiativet er gennemført.

Om Klimapuljen
Skanderborg Kommunes Klima-, energi- og ressourcepolitik udstikker en ambitiøs
retning for en helhedsorienteret indsats, der skal sikre en bæredygtig udvikling i
kommunen på både kort og lang sigt.
Skanderborg Kommune vil bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål og det
nationale mål om 70 % reduktion af CO2 i 2030 i forhold til udledningen i 1990.
Skanderborg Kommune som organisation skal være CO2-neutral i 2025.
For at understøtte indfrielsen af Klima-, energi- og ressourcepolitikkens målsætninger,
har byrådet besluttet at oprette en klimapulje. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til
klima- og ressourceinitiativer, foreslået af borgergrupper, erhvervslivet eller
kommunale institutioner og aftaleholdere.
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