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Vejledende kriterier for Landsbyprisen
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 følgende syv kriterier:
Kriterier for landsbyprisen 2020

Bemærkninger

Max 2.000 indbyggere
1. Landsbyens fysiske miljø er attraktivt,
og der er god adgang til natur, hvilket
f.eks. kan være skabt gennem større
projekter, sanering m.m.

Har man i landsbyen arbejdet med at
forskønne det fysiske miljø ved f.eks. at købe
og nedrive tomme huse, anlagt og
vedligeholdt grønne områder, anlagt stier,
renoveret bygninger, etableret nye boliger,
m.m.
2. Landsbyen arbejder med indsatser og Der kan være tale om indsatser, der f.eks.
aktiviteter der understøtter en
understøtter verdensmålene om
bæredygtig udvikling.
• Et sundt liv for alle
• Bæredygtig og moderne energi
• Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Bæredygtige økosystemer
• Partnerskaber
Men der kan også være andre relevante
verdensmål end disse og gerne indsatser, der
går på tværs og støtter flere verdensmål.
Har man i landsbyen udviklet og/eller afprøvet
nytænkende ideer, samarbejder og metoder,
der kan inspirere andre? Det kunne f.eks. være
inden for mobilitet, servicefaciliteter, sundhed,
biodiversitet, uddannelse eller på andre
områder, hvor landsbyerne ofte er særligt
udfordrede.
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3. Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige stedbundne
ressourcer og potentialer, som
kendetegner lokalområdet.

Det kan være landsbyens særlige kvaliteter
eller struktur, historie, beliggenhed med
adgang til natur. De stedbundne ressourcer
kan også være menneskelige ressourcer.
Er der noget, der adskiller landsbyen fra andre
landsbyer?

4. Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste 3-5
år medvirket aktivt til at planlægge
landsbyens og områdets udvikling.
5. Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk, eksempelvis
om fælles projekter, faciliteter og
arrangementer.

Har man i landsbyen selv været med til at lave
en udviklingsplan for landsbyen? Er man selv i
landsbyen gået foran og medvirket til
gennemførelse?
Samarbejde og netværk kan både være lokalt,
regionalt eller internationalt med deling af
viden m.m. Samarbejdet kan være med andre
landsbyer og andre aktører på området.

6. Landsbyen har aktive fællesskaber og
frivillige, som understøtter et godt og
inddragende socialt og kulturelt miljø.

Et fællesskab og frivillige er en afgørende
forudsætning for en landsbys udvikling. Når
der er et fællesskab og frivillige, er der også
som udgangspunkt et socialt og kulturelt
miljø.
Ud over en vurdering i forhold til de seks
første kriterier gives der en samlet vurdering
baseret på en generel vurdering, der f.eks.
også inddrager andre forhold af betydning for
landsbyens udvikling og aktiviteter. Det kan
være om landsbyen f.eks. har været med til at
skabe en ny praksis, der kan have betydning
for og virke som inspiration for andre.

7. Generel vurdering af landsbyen og
dens udviklingsaktiviteter

NB: Kandidater skal ikke forholde sig til dette
kriterium, da det alene skal bruges af
ekspertpanelet.
Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen og dens udvikling, således
at forslaget forholder sig til de syv kriterier. Forslaget skal som minimum fylde 5 sider. Det
tilhørende sammenfatningsskema skal også udfyldes, men dette bruges alene til at give et
overblik over ansøgningen.
Ekspertudvalg og udvælgelse af modtager
Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen 2020
anvendes der fortsat et eksternt ekspertpanel til en faglig vurdering af ansøgninger og
kandidater.
De fem bedst placerede landsbyer – ud fra scoreboardet – indgår i en finalerunde og indbydes
til at komme og ”pitche” deres landsby for ekspertpanelet. Det betyder, at den endelige
vurdering ikke kun baseres på en skriftlig ansøgning men også på en mundtlig motivation af
kandidaturet af landbyernes egne repræsentanter. Præsentation af de 5 bedste forslag for
ekspertpanelet sker i begyndelsen af februar 2020.
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Anvendelse af Landsbyprisen
Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse
– eksempelvis til børn.
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