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Hvad er særligt ved LIFE IP, når det 
gælder klimatilpasning?

Anbefalinger til ansøgningsprocessen

Anbefalinger til projektsetup og –drift

Komplementære projekter

Betydningen for policy udviklingen i EU
Potentielt udbytte for partnerne

LIFE IP

Climate



• På tværs med vilje – horisontalt og vertikalt 

• Grænseoverskridende problemstillinger

• Løsninger skabes på tværs af grænser

• Mest brainwork. Masser af proces, ny viden, 
læring, udvikling og formidling

• Mulighed for lidt til anlæg

• Fokus på bæredygtighed og kapacitetsopbygning

• Planlægning løftes til et højere ambitionsniveau

• Faseopdeling med mulighed for justering for 
indhold

Det 
særlige 

ved 
LIFE IP 

Climate
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• Klimarobust region

• Koordinere analyser og 
processer 

• Opkvalificere myndigheder, 
borgere og virksomheder

• Fælles strategi

Hovedformål kort



C24C
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C5

C17

31 partnere (kommuner, 
forsyninger, universiteter, 
regionen + CDEU)

25 støttende aktører
24 delprojekter
Budget 90 mio kr
Støtte 52 mio kr
Løbetid 6 år (2017 – 2022)

Det første IP Climate
Stadig kun 2 IP Climate



Anbefalinger ansøgning

• Projektideen passer perfekt til callet

• Hav styr på LFA (Logical Framework Approach)

• Hav de nødvendige ressourcer og kompetencer til projektdesign og 
skrivning

• Hav en passende mængde relevante og interesserede partnere (som du 
meget gerne må kende godt på forhånd)

• Skab projektet sammen med partnerne

• Hav styr på finansieringen

• Ejerskab i partnernes organisationer
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Anbefalinger projektsetup og –drift

Hav organiseringen klar inden start

Skab en bred styregruppe

Hav det administrative setup klar og sørg for at 
alle følger alle krav og retningslinjer hele tiden

Vær obs på dokumentation 

Vær obs på deliverables og milestones

Brug monitorerne konstruktivt

Fasthold partnernes tilknytning til det samlede 
projekt og ikke kun deres eget delprojekt
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Lad dig ikke slå ud af:

Ny skabelon kort inden afrapportering

Meget korte tidsfrister og lange svartider

Ukoordineret monitorering og kontrol



Komplementære projekter

Ideer, planer og viden fra dit 
projekt, skal gerne bringes i 

anvendelse / udføres i praksis

Relevante indspil fra andre 
projekter skal gerne i spil hos dig

Vigtigt for After LIFE aktiviteter

8



Policy udvikling i EU

Lyttende tilgang
• allerede da callet blev skrevet
• i planlægning af program for næste programperiode

Vi oplever meget stor interesse for projektet
• fremlæggelser for Kommissionen
• deltagelse i events
• henvisning af andre (Indien, Bretagne, Ungarn, Letland ...)

Mere IP fremover
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Partnernes udbytte

• Ny viden, nye kompetencer og nye metoder

• Anvendeligt netværk. Masser af sparring og inspiration, 
Har lært mine egne kolleger bedre at kende

• Mulighed for at arbejde i større sammenhænge / meget 
mere helhedsorienteret. Bredere ejerskab

• Kunne aldrig selv have skabt et sådant projekt / det 
brede samarbejde

• Enormt givende studieture til udlandet

• Tendens til fokus på det lokale og at man glemmer det 
store projekt

• Tendens til at undervurdere, hvor meget tid man skal 
bruge i fællesskabet 

• Overraskende hvor meget fokus der er på korrekt 
dokumentationnye metoder

• Udfordrende at chefer og politikere har tendens til ikke 
at anerkende projektet
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Foreløbig kan vi sige:

• bedre klimatilpasning sammen end 
hver for sig

• mere helhedsorienterede løsninger

• bedre samspil med interessenter

• bedre forståelse hos borgere, når der 
koordineres på tværs af 
kommunegrænser

• politikerne tør nu også tale 
klimatilpasning og ikke kun 
forebyggelse af klimaforandringer

• lettere at tilvejebringe finansiering, når 
der har været gjort det gode forarbejde 
i projektet
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Studietur til Holland maj 2018
50 deltagere



Tak for opmærksomheden

Dorthe Selmer
projektleder på C2C CC

tlf 3053 9544
mail dorsel@rm.dk

Læs mere www.c2ccc.eu

mailto:dorsel@rm.dk
http://www.c2ccc.eu/

