
 

Ansøgning om partnerskab  
af Geopark Det Sydfynske Øhav 
 

Navn  
(Firma, organisation, forening mv.) 

 

Adresse   

Postnummer  

By   

Telefon   

Mailadresse  

Branche - kategori 
(vælg fra oversigt – man må vælge flere 
kategorier) 

Overnatning (hotel, campingplads, B & B, o.lign.) 

Spisested (restaurant, cafe, pizzaria, o.lign.) 

Attraktion (museum, slotte & Herregård, teater, 
spillested, åben have, o.lign.) 

Aktivitetsudbyder (cykeludlejning, guidede ture, 
rideture, kajakkursus o.lign.) 

Handlende (forretning, dagligvare, gårdbutik o. lign.) 

Producent (fødevarer, kunsthåndværker, o.lign.) 
Andet (forening, skole, højskole o.lign.) 

Branche – type 
(uddyb venligst hvilken slags 
virksomhed I har under den enkelte 
kategori. F.eks. Hotel under kategorien 
Overnatning eller Museum under 
kategorien Attraktioner) 

 

CVR-nummer  

Kontaktperson  

Telefon kontaktperson  

Mailadresse kontaktperson  

Digitale platforme – indsæt links 
(hjemmeside, Facebook, Instagram mv.) 

 

Kort beskrivelse af jeres 
virksomhed/ organisation 
/forening, samt hvilke 
produkter/oplevelser/services 
der udbydes 
(max. 750 tegn inkl. mellemrum) 

 
 
 
 
 
 

 

      

      



Kort beskrivelse af jeres 
forventninger til et partnerskab 
med Geopark Det Sydfynske 
Øhav?  
(max. 750 tegn inkl. mellemrum) 

Bæredygtig udvikling 

Bæredygtighed er et væsentligt fundament i Geopark Det Sydfynske Øhav og skal indgå 
som et naturligt element i de samarbejder geoparken indgår i, herunder også partnerskaber. 

For at opnå partnerskab med Geopark Det Sydfynske Øhav, skal ansøger opfylde en nogle 
kriterier for bæredygtighed. Læs mere om kriterierne under partnerskaber og 
bæredygtighed  

Hvilke bæredygtighedstiltag 
arbejder din 
virksomhed/organisation/ 
forening med?  
(Nævn så mange som muligt og 
minimum et. Bliv evt. inspireret af 
Destination Fyns ”Guide til bæredygtig 
omstilling”) 

Nævn eventuelle 
samarbejdsaftaler om 
bæredygtig udvikling 
(f.eks. Fyn 2030, DK2020, Grønne nøgle, 
med det lokale erhvervs- og/eller 
turistkontor) 
Indsæt relevante links 
(Indsæt evt. links hvis I kommunikerer 
om bæredygtighed på jeres egne 
digitale platforme) 

Geopark Det Sydfynske Øhav I/S overholder gældende GDPR regler og må anvende ovenstående 
oplysninger i sin behandling af min ansøgning, herunder opbevare oplysningerne til brug for 
ansøgningsprocessen. Hvis ansøger bliver partner, vil aftale om brug af data fremgå af særskilt aftale. 
Bliver ansøger ikke partner, vil data blive slettet når ansøgningsprocessen er afsluttet.  

Jeg erklærer på tro og love at ovenstående oplysninger er korrekte 

___________________________________________________________________ 
Dato  Underskrift 

Send ansøgning pr. mail til Geopark Sekretariatet – dso@svendborg.dk 

https://www.geoparkoehavet.dk/om-geoparken/partnere/baeredygtighed
https://www.geoparkoehavet.dk/om-geoparken/partnere/baeredygtighed
https://api.www.visitfyn.com/sites/visitfyn.com/files/2021-02/Guide%20til%20b%C3%A6redygtig%20omstilling%20-%20Destination%20Fyn.pdf
https://api.www.visitfyn.com/sites/visitfyn.com/files/2021-02/Guide%20til%20b%C3%A6redygtig%20omstilling%20-%20Destination%20Fyn.pdf
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