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Kære Thomas Niebuhr
 
Det er os en stor glæde at meddele, at Frederiksberg er udvalgt som en af de 20 deltagere i projektet DK2020, der skal medvirke til at udvikle næste
generation af klimahandlingsplaner i danske kommuner.
Der indkom i alt 31 ansøgninger.
Ansøgerkommunerne har ydet en imponerede indsats med at forberede og udforme kvalificerede ansøgninger med stærk forankring både politisk
og administrativt. Processen viser, at både ambitioner og reel vilje til at tage de næste krævende skridt i klimaindsatsen er til stede over hele landet
og i alle typer af kommuner.
Det har været nødvendigt at prioritere skarpt mellem ansøgningerne for at finde de mest motiverede deltagere og samtidig sikre en god fordeling på
både geografi og forskellige typer af kommuner, som kan støtte og supplere hinanden i projektet.  
I vil i næste uge modtage nærmere oplysninger om projektets aktiviteter og videre forløb.
Den første aktivitet bliver en introduktionsworkshop for kommunernes projektansvarlige m.fl., som afholdes den 23. maj fra kl 9:30 – 16:00 fra på
Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Der inviteres 2-3 deltagere fra hver kommune.
På workshoppen gennemgås elementerne i projektet i detaljer, herunder C40’s Deadline 2020 program og CAP framework, som danner ramme for
indsatsen, samt indhold og tidsforløb for hele projektet. Der bliver også lejlighed til at diskutere kommunernes behov og udfordringer i mindre
tværgående grupper. 
Der vil blive sendt en direkte invitation til introworkshoppen til jeres kontaktperson.
En anden vigtig milepæl er masterclass for borgmestre og direktører, som påtænkes afholdt i København d.  9. oktober i tilknytning til C40’s
borgmestertopmøde World Mayor’s Summit 2019.
Det forventes, at DK2020 kommuners borgmestre og direktører tillige får lejlighed til at deltage i arrangementer under selve topmødet d. 10. -11.
oktober. Vi vil derfor opfordre til, at I så vidt muligt reserverer tid i perioden 9. -11. oktober allerede nu. Nærmere oplysninger om tid og sted vil
følge.
Vi glæder os meget til samarbejdet og ikke mindst til at se resultaterne bidrage til et markant løft af klimaindsatsen over hele landet.
 
Med venlig hilsen
 
Pelle Bournonville, projektchef, Realdania
Christian Ibsen, direktør, CONCITO
Simon Kjær Hansen, C40 Director of Regions
 


