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Oplysninger om ansøger
Ansøger
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/virksomhed/organisation

Shop i City Aabenraa

CVR-nummer

12207379

Adresse

Storegade 30

Postnr.

6200

By

Aabenraa

Kontaktperson

Dorthe Bjerrum Hilbig

E-mail

nyhed@shopicityaabenraa.dk

Telefon (Kontaktperson)

74632500

Ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Ansøgning
Titel på projektet

Recycle tasker til 4 byer

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
Beskrivelse af projektet

Shop i City har et mål om, at Aabenraa kommune skal være én af de mest
bæredygtige detail byer i Danmark. Derfor har vi, i et halvt år, arbejdet på en
bæredygtig taske som skal udleveres til alle butikker samt borgere og forbrugere.
Hermed reducerer vi mængden af plastikposer gevaldigt.
Tasken er lavet af Recycle plastflasker og har en holdbarhed på 10 år.
Tasken laves i lækkert og enkelt design, så alle har lyst til at ta den med på indkøb, i
fitness, til overnatning eller strikkeklubben. Der er brugt meget tid på at komme frem
til den rette størrelse, det rette udseende, den korrekte pasform, så alle kan og vil
bære tasken overalt. Tasken kan både indeholde skoæsker, mælk, tøj, planter og
meget mere, uden at den er for stor. Tasken kan bæres af alle folk i forskellige
højder, uanset om du bære den over skulderen eller i hånden. Tasken er ligeledes
vandtæt.
Tasken skal, udover Aabenraa, udleveres i Padborg, Tinglev og Rødekro.
Udseendet af tasken skal være den samme og i mat sort, men de andre 3 byer, har
selvfølgelig deres eget logo på i sølv. De 4 byer har allerede et samarbejde omkring
en gavekortsordning, og derfor gir det mest mening, at byerne også går sammen om
tasken. Det er super god branding af byerne og deres samarbejde. Flere af de
stillede kriterier i puljen blir opfyldt.

Startdato

01-06-2020

Slutdato
Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Hvem gennemfører projektet

Shop i City Aabenraa er tovholder og gennemfører projektet

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

De lokale aviser skal selvfølgelig skrive om tasken, og samarbejdet omkring den.
Shop i City sørger for, at der bliver lavet en film til de sociale medier, annoncer til de
lokale aviser, annonce på pyloner.
Taskerne uddeles gratis til alle borgere ved et event, så de hurtigt og effektivt kan
komme ud i bybilledet. Det gir ingen mening, at tasken ikke kommer ud hurtigt.
Tasken i sig selv er jo super god branding.
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Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Tasken har en levetid på 10 år, og derfor forventer vi at se den i alle mulige
sammenhænge mange år frem.

Puljekriterier
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Klimasikring, Naturkvalitet, miljø og biodiversitet, Bæredygtige lokalsamfund og
byudvikling, Bæredygtig vækst og virksomhedssamarbejde, Cirkulær økonomi,
deleøkonomi og bæredygtige indkøb

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13.
Klimaindsats, 14. Livet i havet, 15. Livet på land

Finansiering
Hvilket beløb søges der om?

118219

Hvad er de samlede forventede omkostninger
ved projektet?

157625

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

39406

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)
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Budget.pf

Budget på Recycle tasker til 4 byer

Recycle taske 10.000 stk.
4 x film og trykplader a 2400,- kr.
4 x grafisk arbejde på posen a 500,- kr.
10 x timer som tovholder, møder m.m.
4 x grafisk arbejde markedsføring
Levering af poser til 3 byer
Udlevering af poser til forbrugere
Elektronisk pylon
2 stk. annonce i JV og Ugeavisen

99500
9600
2000
3000
2000
1000
1000
1000
7000

Total
Moms

126100
31525

Total inkl. Moms

157625

Shopicity´s andel udgør 25%
Det ansøgte beløb

31525
126100
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