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Landsbyprisen 2023 – vejledning til ansøgere 
 
Landsbyprisen er et af initiativerne under Region Midtjyllands strategi 
for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 2020-2030.  
 
Landsbyprisen er på 150.000 kr. Som en nyskabelse uddeles der fra 
2023 også en initiativpris på 25.000 kr. til en ansøger, der har gjort 
en særlig bemærkelsesværdig indsats. Alle indstillede kandidater til 
landsbyprisen deltager automatisk i konkurrencen om initiativprisen. 
 
Begge priser kan anvendes til faciliteter og aktiviteter med et alment 
offentligt formål. 
 
Formål 
Formålet med landsbyprisen er at understøtte bæredygtig udvikling 
og fornyelse i regionens landsbyer samt at synliggøre landsbyer og 
landdistrikter som attraktive steder at leve.  
 
Hvem kan søge? 

Region Midtjylland tildeler Landsbyprisen 2023 til en landsby eller et 
samarbejde mellem landsbyer med et indbyggertal på op til 2000.  
 
Det er LAG og/eller kommuner, der indstiller kandidater til Region 
Midtjylland på baggrund af ansøgninger fra interesserede landsbyer. 
Der kan indstilles op til to kandidater pr. kommune. 
 
Informationsmøde 

Den 21. november 2022 kl. 15.00-16.00 kan landsbyerne stille 
spørgsmål til krav til ansøgning og proces til administrationen i 
Region Midtjylland . Mødet er virtuelt og kan tilgås via følgende link: 
https://rooms.rm.dk/webapp/conference/meet.rm05@rooms.rm.dk  
 
Se evt. vejledning til virtuelt mødelokale: Vejledning til videoopkald  
 
Vigtige datoer 

Repræsentanter fra den enkelte landsby eller landsbysamarbejde 
fremsender ansøgning til LAG'en eller kommunen senest onsdag 

den 11. januar 2023, med mindre andet aftales med LAG'en eller 
kommunen. 
 
Derefter fremsender LAG eller kommunen ansøgning for den eller de 
kandidater, som de indstiller til prisen til Region Midtjylland senest 
d. 1. februar 2023.  
 

Hvordan vinder man Landsbyprisen?  

Landsbyer har alle deres unikke særpræg, og der er stor forskel på, 
hvordan lokale ressourcer kan sættes i spil for at skabe en 
bæredygtig udvikling. Landsbyprisen gives til et lokalsamfund, der 
kan inspirere andre til, hvordan lokale styrker og potentialer kan 
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omsættes til en positiv og inddragende udviklingsdagsorden til glæde 
ikke kun for områdets beboere, men også for miljøet, naturen og det 
omgivende samfund. Dette findes der ikke en enkel opskrift på, og 
tidligere års kandidater har givet mange kreative og forskelligartede 
bud på, hvordan lokale fællesskaber kan være med til at skabe 
rammer for et godt og bæredygtigt liv i landdistrikterne.  
 
I bedømmelsen af ansøgere bliver der taget højde for, at 
forudsætningerne for at skabe udvikling varierer fra landsby til 
landsby (størrelse, infrastruktur, beliggenhed ift. natur, større byer 
mm.).  
 
Hvordan vurderes ansøgere? 

Ansøgere vurderes både på resultaterne af deres hidtidige indsats, og 
på deres ideer og planer for den fortsatte udvikling. Som ansøger kan 
man lade sig inspirere af nedenstående seks hjælpespørgsmål. Det 
forventes ikke, at man kan svare uddybende på dem alle, men de kan 
hjælpe til at indkredse og sætte ord på, hvor man som lokalsamfund 
har noget særligt at byde på, og hvor man er på vej hen. 
 
1. Stedbundne ressourcer 

Hvad er jeres lokalsamfunds helt særlige styrker og værdier, og 
hvordan udnytter I og tager vare på dem? (Eksempelvis kulturarv, 
foreninger, fællesskaber, institutioner, traditioner, naturområder,...) 
 
2. Resultater og fremtidsplaner 

Hvad har I opnået, og hvad er jeres drømme og konkrete planer for 
den videre udvikling af jeres lokalområde? 
Hvad er de næste skridt på vej mod at realisere disse ønsker og 
drømme? 
 
3. Organisering 

Hvordan organiserer I jer? 
 
4. Fællesskab og inddragelse 

Hvordan sikrer I, at alle der har lyst eller behov inddrages i 
lokalområdets fællesskaber og udviklingsaktiviteter? 
 
5. Samarbejde og udsyn 

Hvordan samarbejder I med og henter inspiration fra andre uden for 
jeres lokalområde? (Eksempelvis andre landsbyer, kommunen, LAG, 
fonde,…) 
 
6. Bæredygtig udvikling 

Hvordan kan I bidrage til løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer? (Eksempelvis klima og grøn energi, natur og 
biodiversitet, sundhed, ensomhed og trivsel, ressourcer og 
genbrug,...) Ansøgningsformat 
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En ansøgning til landsbyprisen skal indeholde en fyldestgørende 
beskrivelse af landsbyen og dens udvikling, bl.a. set i forhold til de 
nævnte hjælpespørgsmål. 
 
Det står ansøgere frit for, i hvilket format de vælger at indsende en 
ansøgning til prisen. Det kan for eksempel være en skriftlig 
ansøgning med billeder og illustrationer, en powerpoint eller en video. 
 
LAG og/eller kommuner udfylder et sammenfatningsskema for hver af 
de indstillede kandidater, som fremsendes til regionen sammen med 
ansøgningerne. 
 
Fagligt panel og udvælgelse af vinder 
Et eksternt fagligt panel bistår regionsrådet med vurdering af 
forslagene til modtager af landsbyprisen og initiativprisen. 
 
De op til fem kadidater, som det faglige panel vurderer at være de 
mest kvalificerede, går videre til en finalerunde. Finalisterne indbydes 
til et møde med det faglige panel i marts 2023, hvor de får mulighed 
for at begrunde og uddybe deres ansøgning. Det faglige panels 
endelige indstilling til regionsrådet vil således basere sig på både den 
skriftlige ansøgning og en mundtlig motivation af kandidaturet af 
landsbyernes egne repræsentanter.  
 
Finalisterne vil desuden blive tilbudt at få lavet en kort 
præsentationsvideo om deres landsby, ligesom de vil blive inviteret til 
at møde andre finalekandidater i regionens landsbyspil. 
 
Samlet tidsplan  

2022  
Oktober Udsendelse af indbydelse til LAG’er og kommuner om 

at indsende forslag til prismodtagere i 2023. 
Mandag 

21. november 
15.00 – 16.00 

Videomøde for landsbyer med en orientering om krav 
til ansøgning til landsbyprisen og dialog herom. 

2023  
Frist onsdag 11. januar Foreslået frist for landsbyer til at indsende forslag til 

LAG’er og kommuner 
Frist onsdag 1. februar Frist for at LAG’er og kommuner fremsender deres 

indstillinger til kandidater til Region Midtjylland. Der 
kan indstilles én eller to kandidater pr. kommune 

Mandag 27. februar Udsendelse af invitation til de fem finalekandidater til 
at mødes med det faglige panel for at motivere deres 
ansøgning 

Primo marts De fem finalelandsbyer motiverer deres ansøgninger 
over for det faglige panel. Panelet udvælger herefter 
én kandidat, som indstilles til URU/RR som vinder af 
Landsbyprisen 2023 samt en vinder af initiativprisen 
2023 

26. april møde 
Regionsrådet 

Udpegning af vinderen af Landsbyprisen 2023 og af 
Initiativprisen 2023 

Ultimo maj-primo juni Uddeling af Landsbyprisen 2023 og af Initiativprisen 
2023 

 


