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Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

Jobskabelse gennem hesteassisteret terapi i Sjørring Rideklub Sjørring Rideklub Thisted 331.689 kr. Projektet er et socialøkonomisk projekt med udsatte og svage medborgere som målgruppe. 

Projektet har til formål at styrke lokalområdet med en ny aktivitet og give udsatte borgere en 

mulighed, de ellers ikke ville få. Der vil blive udviklet og afprøvet forskellige forløb med 

ridning og kørsel i hestevogn til målgruppen. Projektet har desuden til formål at styrke 

udviklingen i Sjørring Rideklub.

Bæredygtighed i oplevelsesindustrien med fokus på 

naturturisme - et indholds- og formidlingsprojekt

Udvikling Assens Assens 346.202 kr. Projektets hovedformål er at styrke virksomheder ved at skabe flere oplevelser med naturen 

som omdrejningspunkt og med bæredygtighed og miljøvenlige valg i centrum.  Målet er at 

bistå virksomheder med kompetenceudvikling og netværk, så de kan udvikle bæredygtige 

produkter og aktiviteter samt formidle disse med henblik på forretningsudvikling og øget 

indtjening. Der gives støtte til ansættelse af en projektleder med kompetencer inden for 

forretningsudvikling og bæredygtighed.

Et 2030-bud på lokal og bæredygtig Nordjysk 

Fødevareproduktion, på lokale jobs og udviklingsmuligheder

Peter Søndergaard (Halkær 

Kro & Kulturhus)

Aalborg 361.000 kr. Med udgangspunkt i Projekt Halkær Madkulturhus, Halkær Landsby og Halkær Landsbyfælled 

ønsker man med projektet at skabe lokale jobs og gå nye bæredygtige veje for en landsby. 

Projektets formål er at komme med fremtidsbud på organisering, produktion og 

forarbejdning af lokale bæredygtige råvarer samt udvikling og formidling af viden herom, 

samt afprøvning og praksiskendskab til småskaladyrkning, affaldssortering, kompostering og 

anvendelse af kompost mv. Projektets hovedaktiviteter består af: seks folkeoplysende kurser, 

to åbent-hus-arrangementer og en videoproduktion. Der gives desuden støtte til materiel og 

ansættelse af deltidskoordinator.

Stevns elsker klassisk musik Jacob Augustus Shaw for 

Scandinavian Cello School

Stevns 402.555 kr. "Stevns elsker klassisk musik" er et nyt koncept, hvor stevnsboere, gæster og kulturliv mødes 

om musik i verdensklasse, der styrker, støtter og udvikler lokale faciliteter. Der gives støtte til 

koordinering, logistik, planlægning og realisering af koncerter og events, herunder seks 

støttekoncerter, tre landsbykoncerter, to åbent hus dage og 150 elev/undervisningsdage 

samt videoproduktioner.

Grønt Campus i Lejre Kommune Lejre Kommune Lejre 856.567 kr. I partnerskab med RUC, Region Sjælland og Gate 21 vil Lejre Kommune gennemføre et 

forprojekt for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune. Projektet består af fire 

hovedaktiviteter. 1. Behovsafdækning og betalingsvillighed hos unge i forhold til studieboliger 

på landet samt identifikation af placering af Grønt Campus. 2. Mobilisering og inddragelse af 

aktører samt udvikling af design og koncept for Grønt Campus. 3. Involvering af investorer og 

fundraising til byggeprojektet. 4. Plan for byggeprojektet og etablering af uddannelses- og 

forskningsmiljø samt grønt living lab. 



Lejeboliger på landet – omdannelse af funktionstomme 

bygninger til attraktive lejeboliger i de danske landdistrikter

Landdistrikternes Fællesråd Odder 414.557 kr. Formålet med projektet er at bidrage til at omdanne funktionstomme bygninger på landet til 

attraktive lejeboliger. Det sker gennem udarbejdelsen af et inspirationskatalog, som 

afdækker potentialer, muligheder og barrierer for at omdanne fx nedlagte 

landbrugsbygninger på landet til attraktive lejeboliger. Inspirationskataloget vil blive lanceret 

i forbindelse med en national konference afholdt af Landdistrikternes Fællesråd og 

arkitektfirmaet Hele Landet. Projektet adresserer og sammenkobler tre aktuelle tendenser: 1. 

Efterspørgslen på lejeboliger uden for byerne. 2. Funktionstomme bygninger i 

landdistrikterne. 3. Den aktuelle højkonjunkturs betydning for øget afkast af investeringer i 

landdistrikterne. 

Kulturoplevelser for alle på den lokale mobile scene Kegnæs Friskole Sydals 133.000 kr. Formålet med projektet er at tilbyde flere kulturoplevelser til skolens børn samt 

lokalsamfundet og styrke båndet mellem friskolen, lokalsamfund og lokale aktører. Der gives 

støtte til en mobilscene til afholdelse af koncerter, musicals, teater, arrangementer i idræts- 

og spejderforeninger, arrangementer på de lokale campingpladser mv. 

Madkultur fra vadehavet og marsken Tønder Erhvervsråd Tønder 464.250 kr. Projektets overordnede formål er at gøre Vores Marsk til et nationalt kendt brand som står 

for kvalitetsfødevarer og naturoplevelser langs vadehavet, og dermed være med til at øge 

muligheden for jobskabelse og bosætning i området. Der gives støtte til ansættelse en 

projektkoordinator til udvikling af en branding-og eventstrategi, samt implementering af 

brandingen i det nuværende fødevareudviklingshus. Andre aktiviteter består af: udarbejdelse 

af en samlet fortælling om området ift. fødevare og madkultur; udarbejdelse af 

"tiltrækningsmateriale” til brug på nationale fødevareevents og messer; afvikling af 1:1-

rådgivningsforløb; og afholdelse af to nationale fødevarefestivaler, flere lokale events samt 

deltagelse ved nationale fødevareevents og messer. 

Kunst og Kunsthåndværk som udviklingskatalysator i 

Tøndermarsken

Højer Handels- og 

Håndværkerstands Forening

Tønder 579.813 kr. Projektet har til formål at tiltrække nye kunstnere og kunsthåndværkere til Tøndermarsken. 

Der gives støtte til ansættelse af en projektkoordinator, som skal være tovholder på 

kommunikation, events og samarbejde med det øvrige erhverv.

Vibeværket – Magisk hverdagsliv for børn, der dyrker 

nærheden til naturen og skaber fremtidens landsbyliv

Henrik Byrial Jakobsen Lejre 283.608 kr. Projektets formål er at bidrage til lokale børns hverdagsliv, bæredygtige dannelse og fremtid. 

Projektet består af et udviklingsforløb, der munder ud i en fælles opsamling samt et katalog, 

der indeholder: en kernefortælling; en model for organisering og fællesskab; værditilbud til 

fremtidige brugere; og inspirationsguide til aktiviteter i Vibeværket. 

Give-Egnens Museums kolonihave – udvikling af samarbejde og 

netværk med udgangspunkt i kolonihaven- ansættelse af 

koordinator

Hanne Thomsen for Give-

Egnens Museum

Vejle 165.000 kr. Projektet har til formål at inkorporere det gamle kolonihavehus med have i formidlingen og 

aktiviteterne på Give-Egnens Museum. Der gives støtte til ansættelse af en koordinator, der 

skal udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteterne i samarbejde med foreningsmedlemmer 

og frivillige.



Danmarks største infrastrukturprojekt som udviklingsmotor Madens Folkemøde Guldborgsund/Loll

and

298.863 kr. Projektet har til formål at sikre, at Femernforbindelsen bidrager til varig udvikling i områdets 

landdistrikter indenfor bosætning og udvikling af rekreative områder, turisme og 

måltidsoplevelser, læring om udvikling af lokale fødevarer og nye arbejdspladser. Projektets 

hovedfokus er fødevarer og måltidsproduktion. Projektet består af tre hovedaktiviteter: 1. 

Konference med politiske debatter. 2. Temaspor om Tyskland som eksportmarked, nabo og 

mad-land. 3. Workshop med matchmaking.

SURFSØEN - Ny mulighed for vandsport og naturfælleskaber 

som landdistriktsudvikling og ungestrategi.

Morten Rejkjær Clausen for 

UNG Kalundborg

Jyderup 529.003 kr. Projektets formål er at bruge surfsøen i den tidligere grusgrav ved Bregninge som platform 

for ungefællesskaber og strategisk stedsudvikling omkring vandsport og naturaktiviteter. Det 

overordnede, langsigtede mål er at bidrage til Kalundborg Kommunes arbejde med strategi 

for det gode ungeliv i landdistrikter. Projektets aktiviteter består blandt andet af 

forsøgsevents og aktiviteter målrettet børn og unge, herunder unge i sårbare livssituationer 

og en national konkurrencedag for juniorer i wakeboard og SUP. 

Augustianas Stemmer Kristian Grumme Nielsen for 

Teaterforeningen Grummes 

Teater

Sydals 350.000 kr. Projektets formål er at formidle den lokale kunst- og kulturhistorie, så lokalbefolkningen får 

et bredere kendskab til deres eget område og tager ejerskab over deres kulturværdier. I 

samarbejde med Augustina Kunstpark og Kunsthal og dramatiker Simone Isabel Nørgaard 

dramatiseres Augustenborgs historie. Der gives støtte til en udendørs teaterscene, hvor 

professionelle skuespillere vil fremføre nyskrevne tekster i 10-12 forestillinger. Publikum vil 

vandre fra kunstværk til kunstværk og opleve områdets lokale kunst, natur og historie blive 

formidlet på en utraditionel måde. 

Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og landdistriktsudvikling 

hånd i hånd

Dorthe Møller Paulsen for 

Arts and Crafts Association 

Bornholm

Bornholm 609.870 kr. Projektets overordnede formål er kunsthåndværkervirksomhedernes fortsatte faglige og 

økonomiske udvikling. Sekundært er målet at kortlægge og formidle, hvorledes 

kunsthåndværkets samarbejder med andre aktører kan have indflydelse på andre dele af 

lokalområdet, og hvordan styrkelse af kunsthåndværket kan styrke andre dele af Bornholm. 

Projektet består af en række netværksaktiviteter, samt udarbejdelse af en publikation om 

”Kunsthåndværkerns Ø".

Opbygning af strategisk udviklings- og samarbejdskapacitet hos 

lokalsamfund og kommuner

Tyge Mortensen for 

Landsbyhøjskolen

Faaborg-Midtfyn 260.875 kr. Projektet ønsker at adressere den fælles kommunale udfordring: “Hvordan involverer og 

samarbejder vi med vore lokalsamfund om udviklingen af en bæredygtig kommune?”. Der 

gives støtte til udvikling af tre hovedaktiviteter: 1.  Afdækning af kompetencebehovet hos 

hhv. lokalrådsmedlemmer, byrådspolitikere og kommunalt ansatte i forbindelse med 

samskabelse, tværfaglige kommunale samarbejder og lokale strategiske kapaciteter. 2. Fire 

eksperimenterende testforløb af nye former for læring målrettet kommunalt ansatte, 

lokalråd og politikerne. 3. Lokal strategisk kapacitetskonference, hvor resultaterne formidles.

Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt Institut for Geovidenskab og 

Planlægning, Københavns 

Universitet, Sektion for 

Landskabsarkitektur og 

Planlægning

Guldborgsund/Loll

and

410.000 kr. I samarbejde med to udvalgte landsbysamfund og deres købmand vil projektet implementere 

erfaringer fra et andet forskningsprojekt finansieret af KFI Erhvervsdrivende Fond og 

undersøge de konkrete muligheder, tilpasse en model og introducere og afprøve en model 

for en ny købmand som et borgerprojekt. Projektet har tre faser: 1. Udpegning af to cases 

samt tilpasning og forberedelse af et koncept for 'ny købmand'. 2. Introduktion og delvis 

afprøvning af det nye koncept. 3. Erfaringsbearbejdning og formidling. 



Stensbæk Terapihave Shela Fozzi for Stensbæk 

Højskole

Haderslev 87.150 kr. Stensbæk Højskole er et retrætecenter, hvor der arbejdes med forebyggelse og behandling af 

stress, udbrændthed, angst og depression, eller tiden efter en livskrise. Projektets formål er 

at kunne tilbyde naturbaseret terapi som en fast del af et behandlingsforløb. Der gives støtte 

til ansættelse af en medarbejder samt en konsulent. Der gives desuden støtte til udarbejdelse 

af en designplan for haven.

Flere synlige kvindelige rollemodeller i Thy Thy Erhvervsforum Thisted 319.861 kr. Der gives støtte til et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en drejebog for, hvordan man i 

et lokalområde kan synliggøre kvindelige ledere som rollemodeller og tiltrække flere 

ressourcestærke kvinder til området. Projektet består af fire hovedaktiviteter. 1. Samling af 

lokalt partnerskab. 2. Registeranalyse af centrale forhold – og datadrevet grundlag for videre 

arbejde. 3. Lokale involverende processer og identifikation af kvindelige rollemodeller. 4. 

Formidling og forankring af projektets resultater. Der søges primært om lønmidler. 

"Sange fra Hvide Sande" - Nye egnsviser at samles om nu og i 

fremtiden.

Silje Holtan Knudsen Ringkøbing-Skjern 331.650 kr. To professionelle musikere og sangskrivere vil sammen med lokale sætte ord og lyd til et 

unikt sted i Danmark, hvor man i århundreder har levet med barske livsvilkår, og hvor 

naturen sætter dagsordenen. Sangene samles i en sangbog med noder, tekster og 

baggrundshistorier, så de kan spilles og synges i fremtiden. Derudover indspilles 

øvemateriale, som kan bruges til indstudering til kor- og fællessangsworkshops. Projektet, 

processen og mødet mellem de lokale, sangskriverne og historien bliver dokumenteret i en 

musik- og dokumentarfilm.

i alt 7.535.511 kr.                 


