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Side 1 

 

 

Sendt pr. mail til: 

 

LAG-formænd og  

Kommunerne – hoved-mailadresserne 

 
 
Indkaldelse af forslag til Landsbyprisen 2016 

 
Hermed inviteres de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) i Region 
Midtjylland i samarbejde med kommunen og kommuner uden en LAG 
til at komme med et forslag til modtager af Region Midtjyllands 
Landsbypris 2016 på 150.000 kr. 
 
Kriterier for Landsbyprisen 

 
Forslagene til modtager af Landsbyprisen 2016 vil blive vurderet efter 
den bedste samlede opfyldelse af følgende kriterier: 
 

• Den enkelte landsby må ikke have over 2.000 indbyggere.   
• Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt.  
• Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der 

viser nye veje til fornyelse og udvikling, ikke nødvendigvis 
fysiske investeringer.  

• Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i 
landsbyen.  

• Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, 
foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører 
f.eks. med en stor frivillig indsats og bidrag med private 
penge.  

• Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår, f.eks. 
nedlæggelse af arbejdspladser, offentlig service m.m.  

• Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø.  
• Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges 

vægt på, at der er tale om en udvikling indenfor de seneste 3-
5 år.  

• Et tæt samarbejde med nabolandsby(er) om fælles faciliteter, 
arrangementer m.m., således at prisen kan tildeles to eller 
flere landsbyer.  

 
Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen 
og dens udvikling med fokus på ovenstående kriterier. Det 



 

Side 2 

bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt at udfylde det vedlagte 
sammenfatningsskema. 
 
Hvem kan fremsende forslag 

 

Den enkelte Lokale Aktions Gruppe (LAG) kan, i samarbejde med 
den/de kommune/r som den dækker, indsende et forslag pr. 
kommune. Det forudsættes, at der er enighed mellem LAG’en og 
kommunen om det fremsendte forslag. 
 
Kommuner uden LAG kan selv fremsende forslag. 
 
Fristen for at komme med forslag er: mandag 7. december 2015, 

inden kl. 12.00. Forslag skal fremsendes pr. mail til: 

op@ru.rm.dk 

 

Ekspertudvalg 

Til at bistå Regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af 
Landsbyprisen 2016 er der nedsat et ekspertudvalg, som forventes at 
bestå af: 

• Annette Aagaard Thuesen, Lektor, Ph.d, Syddansk Universitet. 
• Helle Nørgaard, seniorforsker, Ph.d, Statens 

Byggeforskningsinstitut. 
• Karsten Jensen, Fagchef for Kultur og Fritid, Tønder 

kommune. 
• Otto Lægaard, Projektleder, Thisted kommune. 
• Karsten Bækgaard, kontorchef, Region Midtjylland (formand). 

 
Overrækkelse af Landsbyprisen 

Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet i 
februar 2016 af Regionsrådet efter behandling i det Rådgivende 
Udvalg for Regional Udvikling. Prisen overrækkes i april–maj 2015 
efter nærmere aftale med prismodtageren. 
 
Anvendelse af Landsbyprisen 

Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til 
almen offentlig benyttelse – eksempelvis til børn. 
 
 
Venlig hilsen 
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Regionsrådsformand 
 
 


