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Ansøgningsfrist

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist
Ansøgningsskemaet der skal bruges til ansøgningen om at blive én  
af de fem pilotprojekt kommuner, findes på www.natur-vejleder.dk/
projekter/krible-krable/pilotprojekt-5-kommuner hvorfra det kan 
downloades og udfyldes. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af kommunens 
projektansvarlige for pilotprojektet. 

Ansøgningsskema med underskrift, samt eventuelle relevante bilag, 
sendes som PDF-filer til kriblekrable@natur-vejleder.dk Fristen for at 
indsende ansøgning og bilag er d. 1. september 2017. 

Hvem bedømmer ansøgningerne?
Ansøgningerne bedømmes af Krible Krable projektets styregruppe, 
som består af fem personer der alle arbejder praktisk eller teoretisk 
med formidling af natur, etablering af formidlingsfaciliteter, naturfagligt 
undervisningsmateriale m.m. i dagligdagen.

Hvornår kommer der svar på ansøgningen?
Du kan forvente at få svar på din ansøgning senest d. 1. oktober 2017.
Svaret sendes direkte til den projektansvarlige via mail.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller ønsker mere info, er du velkommen til at 
kontakte Naturvejlederforeningens projektansvarlige for Krible Krable, 
Rikke Laustsen, på tlf. 53 56 66 40 eller kriblekrable@natur-vejleder.dk 

Krible Krable universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
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Krible Krable pilotprojekt i fem  
udvalgte kommuner

Krible Krable udlodder 50.000 kr. til hver af de fem 
udvalgte kommuner, der med nytænkende, eksperimen-
terende og kreative tiltag, vil inspirere og engagere børn 
og voksne til at udforske og undersøge den bynære natur, 
under temaet ”Krible Krable”. 

De fem kommunale pilotprojekter er en del af Naturvejlederforeningens Krible 
Krable-projekt, i perioden 2017-2018. Naturvejlederforeningens arbejde med 
Krible Krable støttes af Nordea-fonden.
Krible Krable universet er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen 
og DR Ramasjang.

Hvad omfatter pilotprojektet?
Præmien på de 5 x 50.000 kr. skal anvendes til medfinansiering af de Krible 
Krable pilotprojekter, som vinderkommunerne har redegjort for i ansøgningerne. 
Etableringen skal finde sted i perioden oktober 2017 til maj 2018. 

Vinderkommunerne vil modtage nærmere information om udbetaling af  
pengepræmien.

Hvem kan deltage og hvad er vilkårene?
Alle danske kommuner kan deltage i konkurrencen.
Ansøgere til Krible Krable pilotprojektet kan være naturvejledere, planlæg-
gere, forvaltere, pædagogiske konsulenter, eller politikere i kommunen, 
som arbejder for at fremme bynære naturoplevelser, for kommunens 
borgere. 
Ansøgningen, samt eventuelle relevante bilag, sendes til Krible Krable – 
Naturvejlederforeningen senest senest d. 1. september 2017 

Hvilke initiativer kan indgå?
Pilotprojekter der arbejder for at fremme borgerens muligheder 
for bynære naturoplevelser og aktiviteter, med afsæt i temaet 
”Krible Krable”, kan indgå i konkurrencen. 
Det vægtes højt at pilotprojektet formidler temaet ”Krible Krable”, 
gennem nytænkende, eksperimenterende og kreative tiltag, der  
inspirerer og engagerer børn og voksne, til at undersøge og udforske den 
bynære natur, på egen hånd. 

Hvad er bynær natur?
Med begrebet bynær natur menes naturområder/grønne oaser med høj  
naturværdi, beliggende i byen eller i umiddelbar nærhed af byen og tæt på 
gode trafikforbindelser.

Hvordan bedømmes kommunerne?
I bedømmelsen af kommunernes ansøgninger, vil der bl.a.  
blive lagt vægt på blivende faciliteter og initiativer, der 
øger borgernes mulighed for bynære naturop-
levelser og naturaktiviteter på egen hånd, med 
udgangspunkt i temaet ”Krible Krable”.
Desuden vil pilotprojekterne blive vurderet  
på deres samarbejdspotentialer på tværs  
af kommunens forvaltninger og fagfolk,  
herunder involvering af den/de lokale  
naturvejleder i pilotprojektet.

Bedømmelsen foretages på bag-
grund af de indsendte ansøg-
ningsskemaer, projektbeskrivelser 
og vedlagte bilag.
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