
Notat med administrationens vurdering af ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, 

Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt Den Europæiske Filmhøjskole til puljen til 

klimatopmødeaktiviteter 
 

På mødet i Regionsrådet den 17. december blev der bevilget tilskud til en række ansøgninger til 
puljen til Klimatopmøde aktiviteter. I indstillingen fra Forretningsudvalget – som er fulgt af 
Regionsrådet – fremgår følgende: 
 
”Forretningsudvalget foreslår derudover Vækstforum, at Vækstforum genbehandlinger 

ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt Den 

Europæiske Filmhøjskole” 

 
 
Folkehøjskolerne  i Danmark 
Projektet vil skabe en vis folkelig synlighed nationalt samt også i begrænset omfang skabe 
international synlighed via den udenlandske deltagelse.  
Det vurderes, at projektet kun i begrænset omfang vil synliggøre teknologier og løsninger inden for 
energi- og miljøområdet og kun i megen beskedent omfang have en positiv effekt i forhold til 
erhvervsfremme.  
 
Projektet lever dermed ikke op til Vækstforums kriterier for at opnå tilskud gennem puljen. 
Herfor blev ansøgningen ikke medtaget ved prioriteringen af projekter til støtte fra klimapuljen. 
 
Geografforbundet og Bovbjerg Fyr 
 
Aktiviteten vurderes ikke at kunne bidrage til at synliggøre regionens erhvervsmæssige 
styrkepositioner på energi- og miljøområdet. Aktiviteterne bærer i høj grad præg af at være baseret 
på viden om grundforskning og har ikke et erhvervsperspektiv tilknyttet, hvorfor aktiviteterne falder 
udenfor Vækstforums målsætning med puljen.  
 
På baggrund af ovenstående anbefalede administrationen, at denne ansøgning ikke støttes. 
 
Den Europæiske Filmhøjskole 
 
Udvikling og optagelse af 20-25 miljøfilm i et kreativt miljø på filmhøjskolen vil muligvis kunne 
give spændende bud på klimaproblemstillinger og løsninger herpå, men ansøgningen er meget lidt 
konkret, det er uklart hvilken vinkel filmene vil have og der er f.eks. ikke angivet hvorledes de 
producerede film bliver vist.  
Det er således uklart hvilken reel synlighed filmene vil skabe. Der er heller ikke nogle bud på 
samarbejdspartnere i form af virksomheder m.m. Hvorfor det vurderes, at projektet kun i meget 
beskedent omfang kan have en positiv effekt i forhold til erhvervsfremme og synlighed for 
regionens virksomheder.  
 
Det vurderes, at ansøgningen ikke bør medtages ved prioriteringen af projekter til støtte fra 
klimapuljen 
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