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Sendt pr. mail til: 

 

Kommunernes hoved-mailadresser og 

LAG-formænd / koordinatorer  

 
 
 

 

Indkaldelse af forslag til Landsbyprisen 2020 

 
Udvalget for regional udvikling har på sit møde den 9. oktober 2019 
indstillet kriterier og proces for uddeling af Landsbyprisen 2020 til 
regionsrådet. Der lægges op til flere ændringer, som fremgår af den 
følgende beskrivelse og af det vedlagte bilag. Regionsrådet forventes 
at vedtage de tilrettede kriterier og proces på regionsrådsmødet den 
30. oktober 2019.  
 
For at sikre god tid til ansøgningsprocessen har administrationen 
valgt allerede nu at varsle en indkaldelse af kandidater, som 
beskrevet i det følgende: 
 
De Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) i Region Midtjylland i 
samarbejde med kommuner og kommunerne inviteres til at komme 
med et forslag til modtager af Region Midtjyllands Landsbypris 2020 
på 150.000 kr. 
 
Landsbyprisen 2020 kan tildeles en landsby eller et samarbejde 
mellem landsbyer, der ikke må have over 2.000 indbyggere. 
Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst 
samlede opfyldelse af en række kriterier, som er nærmere beskrevet i 
vedlagte bilag. 
 
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. 
 



 

Side 2

Fristen for at komme med forslag til Region Midtjylland er: tirsdag 

den 13. januar 2020 inden kl. 12.00. Forslag skal fremsendes 

pr. mail til: regional-udvikling@ru.rm.dk 
 

Den enkelte landsby eller landsbysamarbejde (borgerforening eller 
tilsvarende) afleverer sin ansøgning til LAG'en eller kommunen 
senest den 9. december 2019 med mindre andet aftales med 
LAG'en eller kommunen. 
 
Nyt tilbud om synlighed for de 5 bedste kandidater 

For at skabe ekstra synlighed omkring landsbyprisen og landsbyerne 
tilbydes de fem kandidater, som går videre til finalerunden, at få 
lavet en ca. 3 minutters videooptagelse, der viser nogle af landsbyens 
aktiviteter. Videooptagelserne præsenteres på regionens 
hjemmeside, ligesom landsbyerne kan lægge videoerne på deres 
egen hjemmeside. Endelig kan videoerne anvendes af interesserede 
medier. 
 
Overrækkelse af Landsbyprisen 

Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet af 
regionsrådet på møde den 25. marts 2020 efter behandling i udvalget 
for regional udvikling. Prisen overrækkes i maj 2020 efter nærmere 
aftale med prismodtageren. 
 
Vær opmærksom på, at der ikke vil blive udsendt yderligere 
korrespondance om indkaldelse af forslag til modtagere af 
Landsbyprisen 2020, med mindre regionsrådet mod forventning 
vælger at fravige indstillingen fra udvalget for regional udvikling.    
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Kim Kofod Hansen 
Udviklingsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


