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VI UDVIKLER SAMMEN

Frem mod 2023 skal vi i fællesskab udvikle og realisere 
en overordnet plan for hele Sydfalster som samlet tu-
ristdestination. Vi skal skabe sammenhæng i området og 
sikre, at de lokale potentialer fremhæves på den bedst 
mulige måde – til gavn for både borgere og turister.

Fordi du kender dit lokalområde bedst, har vi brug for 
din hjælp til at finde ud af hvor og hvad, vi skal sætte i 
værk for at sikre vores mange gæster en god oplevelse 
og skabe bedre sammenhæng mellem de mange små og 
store turistattraktioner på Sydfalster.

Har du en ide, et input eller et sted som skal med i 
overvejelserne, så kontakt projektleder på Destination 
Sydfalster. Du kan også søge penge til din ide via puljen 
”Små Hurtige Succeser”, hvor der gives midler til at for-
bedre omgivelserne og dermed oplevelsen af Sydfalster. 
Kom med dine ideer og vær med til at påvirke udviklin-
gen af Sydfalster.

HVAD KAN JEG SØGE TIL?

Små Hurtige Succeser ønsker at støtte ideer til forbed-
ringer og tiltag, der kan styrke oplevelsen, når man 
besøger området samt for de lokale, der færdes her. 
Du kan altså søge penge til fysiske initiativer på of-
fentligt tilgængelige steder, hvor der mangler det lille 
(eller store) ekstra for at gøre det til en god oplevelse at 
besøge stedet. 

Det er vigtigt, at der i projektet er taget højde for, at 
det skal være til gavn og glæde, for alle der kommer 
forbi, og at det er med til at løfte Sydfalster som samlet 
destination. Det ses meget gerne at man indgår i sam-
arbejder og initiativer, der skaber bedre sammenhæng 
mellem områder og byer på Sydfalster. 

DESTINATION SYDFALSTERS
SMÅ HURTIGE SUCCESER

Pengene kan gives enten som tilskud eller fuld støtte til 
et helt projekt eller en del af et projekt. Tilskud under 
10.000 kr. vurderes af projektleder, mens projekter over 
10.000 kr. forelægges styregruppen.

Du, din forening, din virksomhed eller en   
interessegruppe står selv for at føre projektet ud i   
livet, og projektet medvirker til at udvikle oplevelsen af 
Sydfalster til gavn for både borgere og turister.

Fra puljen er der allerede uddelt midler til fx skralde-
spande og blomsterkummer på Marielyst Strandvej, 
hvide strandstole til Gedser og genopførsel af Gedser 
byport.

HVORDAN SØGER JEG?

Har du et projekt, som du vil søge midler til, så lav en 
kort beskrivelse, som skal indeholde:

• Hvad går projektet ud på?
• Hvem vil få gavn af projektet?
• Hvem fører projektet ud i livet og står for evt. ved-

lige holdelse?
• Hvornår etableres projektet?
• Projektets budget inkl. beløb der søges 

Send beskrivelse til projektleder borgerogbranding@
guldborgsund.dk og mærk henvendelsen ”Små hurtige 
succeser + projektnavn”.

VI GLÆDER OS TIL AT MODTAGE DIT IMPUT 
OG TIL AT UDVIKLE SYDFALSTER SAMMEN 
MED DIG


