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Side 1

 

Notat 

 
 
Fremtidens landsby - vurdering af projekterne, processen mv. 
 
Dette notat indeholder en kort redegørelse og evaluering af projektet 
Fremtidens landsby, som er en del af indsatsområdet Landdistrikter i 
Vækstforums Handlingsplan 2009. 
 
Projektet Fremtidens landsby omfatter samarbejde med LAG-er, 
kommuner og andre aktører om udvikling og gennemførelse af større 
sammenhængende projekter for udvikling af erhverv og bosætning i 
landsbyer/grupper af landsby med opland etc.  
 
Projekter der er markante og nyskabende og som kan være 
eksempler for andre, bidrage til at vise nye veje og til at skabe en ny 
fremtid for landsbyerne og landdistrikterne mv. 
 
Projekterne tager udgangspunkt i de problemer, styrker og 
muligheder, der er i de enkelte områder og er derfor typisk meget 
forskellige.  
 
Projekterne har typisk et projekt på 2 – 4 mio. kr. Projekterne 
medfinansieres ligeligt af LAG, Kommune og Region plus private 
midler mv. 
 
Projekt Fremtidens landsby indeholder desuden uddeling af Region 
Midtjyllands årlige landsbypris. 
 
 
Organisering af projektets gennemførelse 
Projekterne, der indstilles til støtte, og den landsby, der indstilles til 
modtager af landsbyprisen, er udvalgt af et Ekspertudvalg bestående 
af: 
 

• Annette Aagaard Thuesen, kandidatstipendiat Syddansk 
Universitet. 

• Karsten Jensen, erhvervskonsulent og LAG koordinator Tønder 
Kommune.  

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 12



 

Side 2

• Otto Lægaard, udviklingsmedarbejder Thisted Kommune. 
• Helle Nørgaard, seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut. 
• Erik Sejersen, afdelingschef Region Midtjylland (formand). 

 
Der er gennemført en prækvalifikation, hvor der indkom 22 projekter. 
 
Ekspertudvalget valgte 12 projekter til færdiggørelse og ansøgning 
om regionale penge. 
 
Der blev færdiggjort og ansøgt om tilskud til 10 projekter. Heraf 
valgte Ekspertudvalget 9 projekter til indstilling til Vækstforum om 
tilskud. 
 
Overordnet vurdering af proces og projekter 
Der har været udbredt tilfredshed med både kvaliteten af projekterne 
og med processen med prækvalifikation mv. 
 
Ekspertudvalget har udtalt, at der er tale om rigtig gode projekter 
med en kvalitet og en størrelse, som ligger ud over det sædvanlige 
for landdistriktsprojekter og som er med til at vise nye veje for 
udvikling i landdistrikterne. 
 
Udvalget nævner, at projekterne har god demonstrationsværdi og at 
det derfor er vigtigt, at både resultaterne af projekterne og 
erfaringerne med processen kommer ud til en stor kreds. Desuden, at 
der kunne overvejes en egentlig evaluering, når projekterne er godt i 
gang eller ved afslutningen. 
 
Tilsvarende har borgerne, LAG-erne og kommunerne været meget 
engagerede i processen og udvikling af projekterne. Og det vurderes, 
at udviklingssamarbejdet mellem aktørerne er styrket betydeligt af 
forløbet og at det vil være til stor gavn for samarbejdet om 
sammenhængende udvikling af erhverv og bosætning i 
landdistrikterne.  
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