INVITATION TIL SAMARBEJDE
NYT KNUDEPUNKTSNETVÆRK
FOR REKREATIV CYKLING
Som en del af projektet "Bedre vilkår for cykelturismen" søger Dansk Kyst- og Naturturisme
kommuner, der vil indgå i et forpligtende toårigt demonstrationsforløb. Forløbet udrulles i to
demonstrationsområder, der hver skal bestå af min. to og max. fire kommuner.

Vi inviterer derfor kommuner til sammen at søge om at være
ét af to demonstrationsområder
Formålet med forløbet er at demonstrere en ny måde at aktivere den rekreative infrastruktur på. Det
langsigtede mål er, at hele Danmark er dækket af et rekreativt knudepunktsnetværk, der forbinder
attraktive cykelveje. Demonstrationsforløbet er første skridt på vejen mod udrulningen.
Knudepunktssystemet bruges allerede nu i flere europæiske lande, og bl.a. i Holland har det i årtier
været tilgangen til at gøre cyklen attraktiv som transportmiddel i både land og by og i
feriesammenhæng.

INTERESSETILKENDEGIVELSE
I første omgang søger vi en interessetilkendegivelse fra interesserede kommunesamarbejder, der
består af mindst to kommuner. Det er med andre ord et krav, at interesserede kommuner indsender
interessetilkendegivelse om at være demonstrationsområde i samarbejde med min. én anden
kommune og max. tre andre kommuner.
I Interessetilkendegivelsen skal der kort beskrives, hvorfor man ønsker at give sig i kast med at
demonstrere det nye cykelknudepunktsnetværk.
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I Interessetilkendegivelsen beskrives også kort, hvordan man har arbejdet med rekreativ
cykelturisme de seneste fem år. Beskriv også gerne kort nuværende cykelstrategier,
cykelhandlingsplaner osv. – på borger- eller turismeområdet.
Er I interesseret, beder vi jer sende en interessetilkendegivelse i omfanget 1-2 sider til Dansk Kyst- og
Naturturisme senest d. 30. juni 2021. Sendes til Christine Jürgensen, cju@kystognaturturisme.dk. For
yderligere info: https://www.kystognaturturisme.dk/cykelknudepunkter

HVORFOR HAR VI DEMONSTRATIONSKOMMUNER MED?
Vi inviterer demonstrationsområder med for at:
•

Teste et knudepunktsnetværk i et større geografisk område inden fastlæggelse af endeligt
koncept, herunder opsætning af vejvisning/skiltning i større områder.

•

Opnå indsigt i såvel udvikling/planudfordringer og muligheder for den fremtidige udrulning
af et knudepunktsnetværk.

•

Opnå indsigt i de faktuelle rekreative cykelmuligheder, vi har her i Danmark.

•

Opnå indsigt i samspillet mellem planlægningsdata, udvikling af data og analog udrulning.

HVAD KAN MAN FORVENTE?

•

Demonstrationsforløbet varer fra oktober 2021 til og med sommeren 2023 (udgangen af Q3).

•

Der vil blive stillet et beløb på mellem 250.000-500.000 kr. til rådighed fra projektet pr.
kommune i hvert demonstrationsområde. Beløbet, der stilles til rådighed fra projektet, skal
sammen med medfinansiering (se nedenfor) bl.a. gå til indkøb og opsætning af skiltning i
udvalgte områder, bidrag til proces og evaluering af demonstrationen.

•

Det nye knudepunktssystem vil blive synligt online, så borgere og turister kan navigere efter
det i demonstrationsperioden.

KRAV TIL DEMONSTRATIONSOMRÅDER

•

Der stilles krav om medfinansiering i form af både kontant medfinansiering og timer
svarende til 50% af den samlede finansiering for hele demonstrationsområdet.

•

Andelen af timemedfinansieringen kan max. udgøre 40% af den samlede medfinansiering.

•

Der stilles krav til disponering af personaleressourcer til både interne og eksterne aktiviteter.

•

Der stilles krav om en intern tværkommunal organisering med ét one-point-of-entry til
Dansk Kyst- og Naturturisme.

•

Det forventes, at projektet får høj prioritet hos demonstrationsområderne, herunder at
kommunerne i demonstrationsområderne indgår med ressourcer på tværs af forvaltninger.

•

Der stilles krav om politisk prioritering af udvikling af rekreativ infrastruktur og friluftsliv,
herunder arbejde med cykelturisme.

•

Demonstrationsområderne skal i perioden stille sig til rådighed for projektet ift. at bidrage
med viden og erfaringer fra demonstrationen til skaleringen nationalt. Det betyder bl.a. at
give indsigt i kommunale processer og tværkommunale udfordringer med demonstration
af konceptet.

PROCES
I første omgang søger vi en interessetilkendegivelse fra kommunesamarbejder, der ønsker at
deltage som demonstrationsområder i projektet - og dermed indgå i den endelig ansøgningsrunde.
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For at gå videre i første omgang skal kommunesamarbejdet opfylde følgende krav:
1.

Skal samlet ligge på niveau eller over kommunelandsgennemsnittet af kyst- og
naturrelaterede turismeovernatninger. Der tages udgangspunkt i overnatningstal leveret af
Danmarks statistik 2019. Rekvirer evt. data hos os.

2.

At man går sammen min. to kommuner.

3.

Dokumentation af indsatser og planer ift. krav om politisk prioriteret udvikling af rekreativ
infrastruktur og friluftsliv, herunder arbejde med cykelturisme.

Hvis man opfylder de indledende krav, inviterer vi herefter til at skrive en uddybende, motiveret
ansøgning.
I den forbindelse kan man forvente at skulle indgå i en nærmere dialog med Dansk Kyst- og
Naturturisme.
Den motiverede ansøgning udarbejdes i tidsrummet 15. juli 2021 - 1. september 2021.
HVAD KAN MAN FORVENTE AF SELVE ANSØGNINGEN?

•
•

Beskrivelse af potentialet af et cykelknudepunktsnetværk i eget kommunesamarbejde.
Uddybende beskrivelse af den hidtidige udvikling af cykelturismen i de enkelte
kommuner og på tværs af kommunegrænser.

•

Beskrivelse af intern organisering ift. demonstrationsforløbet.

•

Beskrivelse af arbejdet med datagrundlaget for planlægning og udvikling af rekreativ
infrastruktur i den enkelte kommune. Her med fokus på friluftsdata og masterdata i
forhold til rekreativ infrastruktur.

•

Risikovurdering af eget kommunesamarbejde.

•

Beskrivelse af, hvorledes kommunerne i demonstrationsområdet, ved afslutning af
perioden, forventes at skalére/implementere konceptet i de involverede kommuner og
på tværs.

Tidsforløb for ansøgning til demonstrationsområde:
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