
 

 

KLIMASTØTTE TIL ARKTIS 

Indkaldelse af projektansøgninger for 2019. 

På Forslag til finanslov for 2019 er der under § 29.11.06 afsat 17,1 mio. kr. til Klimastøtten til Arktis. 

Opslaget omfatter ordningens forventede bevilling for 2019. 

Bevillingen administreres af Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet og anvendes til en række forskellige 

aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på den danske del af Arktis og administreres under 

hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde og kongerigets strategi for Arktis 

2011-2020. 

Der kan ydes støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og 

forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og 

processer.   

Følgende områder vil særligt blive prioriteret: 

• Projekter, der har relation til Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds moniterings- og 

vurderingsarbejde (AMAP)  

• Projekter, der styrker vidensgrundlaget for gennemførelse af international regulering og 

andet internationalt samarbejde  

• Projekter, der bidrager til forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og 

fysiske, kemiske og biologiske processer 

• Projekter, der bidrager til at konsolidere samarbejder mellem overvågnings- og 

forskningsindsatser.  

Der lægges endvidere vægt på: 

• At projekterne bidrager til længerevarende dataserier  

• At ansøgere og projekter har en høj faglig kvalitet og en institutionel forankring. 

For alle projektforslag forudsættes et dokumenteret højt fagligt niveau og tilknytning til Grønland og 

Færøerne anses som væsentlig. Ansøgte projekters økonomi og finansiering (herunder dokumenteret 

egenfinansiering og medfinansiering) vil også indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger.  

Støtten kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for aktiviteter gennemført af ansøger. Udgifter til udlæg 

(fremmede tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende 

til de faktiske udgifter. 



 

Ansøgningerne skal være Energi-, Forsynings og Klimaministeriet i hænde senest søndag den 18. november 

2018. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af marts 2019. 

Ansøgningsskema skal anvendes og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Skemaet med 

vejledning findes på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside: https://efkm.dk/globale-

samarbejder/klimasamarbejde-i-arktis/klimastoetten-til-arktis-administrativt-materiale/ 

Ansøgninger sendes elektronisk til klimastoette@efkm.dk og mso@efkm.dk   

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, AC medarbejder 

Morten Skovgård Olsen, Tlf.: 2565 0247, Email: mso@efkm.dk   
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