
Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, 1. runde 2017
Forsøgsprojekter

Projekter under det prioriterede tema "Den moderne landsby - lokaludvikling gennem levedygtige landsbyer 

Projekttitel Ansøger Postnummer og by Tilskud i kr. Beskrivelse

Liv i landsbyer ved samarbejde og entreprenørskab Herslev Klyngen 4000 Roskilde 250.000 Projektet vil med udgangspunkt i fødevarenetværket Herslev-klyngen skabe ny viden om 

entreprenørers betydning for landdistriktsudvikling. 

Fremtidens Forsamlingshus Erhverv og Udvikling - Randers 

Kommune

8900 Randers 250.000 Formålet med projektet er at redefinere forsamlingshuset og udforske, hvordan 

forsamlingshuset kan understøtte et lokalt arbejdsliv, foreningsliv og fritidsliv i små landsbyer. 

Mobilt områdekontor Landet mellem fjordene 4750 Lundby 60.000 Projektet ønsker at etablere et mobilt områdekontor, der skal understøtte lokalt 

entreprenørskab og udvikling gennem borgerinvolvering, projektfacilitering og kommunikation 

omkring aktiviteter helt lokalt.  

Litteratur & lækkerier - en oplevelsespakke til borgere i 

lokalområderne i Viborg Kommune

Viborg Bibliotekerne 8800 Viborg 60.000 Projektet vil udvikle nye kulturtilbud til lokalområderne i Viborg Kommune i form af nye 

oplevelsespakker. Projektet skal skabe nye oplevelser og styrke lokale netværk og 

sammenhængskraft i  landsbyerne. 

Liv i landsbyerne gennem flere huse til udlejning til 

turister

Feriehusudlejernes Brancheforening 1160 København K 280.000 Projektet har til formål at motivere flere borgere til at udleje deres huse til turister mhp at 

imødekomme den store efterspørgsel efter sommerhusovernatning i hele landet. 

Moderne landsbyledelse – pilotprojekt for bysekretariat, 

lokalråd og repræsentantskab som dynamo for 

samarbejde og udvikling i Brædstrup

Brædstrup Handel & Erhverv 8740 Brædstrup 230.000 Projektet er et pilotprojekt der skal udvikle et moderne bysekretariat, der skal koordinere 

samarbejder og projektudvikling mellem aktører i landsbyen Brædstrup mhp at understøtte 

fælles ejerskab og ansvarlighed for byens udvikling. Projektet vil undervejs udvikle en model for 

moderne byledelse.

En ny model for finansiering på landet - 

Modelbeskrivelse og feasibility study for Enheden 

Sønderborg og for lokale fællesskabsejede 

finansieringsfonde generelt

Kooperationen 1651 København V 400.250 Projektet er en modelbeskrivelse og feasibility study af "Enheden Sønderborg" specifikt og lokale 

fællesejede finansieringsfonde generelt. Formålet er at styrke forudsætningerne for, at der kan 

etableres flere lokale fællesskabsejede finansieringsfonde.

Nyt Liv i Gamle Længer Foreningen Stenderup Halvøråd 6092 Stenderup 288.000 Projektet har til formål at skabe en digital drejebog, der fortæller, hvordan længer på gamle 

gårde kan ombygges til bæredygtige boligmål. 

Den moderne landsby som nr. 2 bolig KOMLAB ApS 6400 Sønderborg 440.000 Hvad sker der, når tomme huse i landsbyerne overtages af deltidsborgere? Det spørgsmål 

undersøger projekter med henblik på at give inspiration til kommuner og lokalsamfund om 

dialog omkring, hvordan deltidsboliger og deltidsborgere kan ses som en ressource i landsbyens 

udvikling.

Den moderne landsby som samarbejdspartner i 

eventsudvikling

Rødding 2020 - Rødding Udviklingsråd 7860 Spøttrup 175.000 Projektets formål er at etablere et samarbejde mellem foreninger, det offetlige og Spøttrup 

Middelalderborg, så landsbyen kvalificeres til at spille med på storeevents på borgen.

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals: 

Udlevelse i verdensklasse

Sekretariat for landdistrikter i 

Sønderborg kommune

6400 Sønderborg 113.375 Underoverskriften: ”Udlevelse i verdensklasse” vil fem landsbylaug på Broagerland og fem 

tilsvarende på Sydals skabe vækst i oplevelses-økonomien i deres områder. 

Landsbyens spor Tårup Landsbyråd 5871 Frørup 54.375 Projektet vil skabe en rutegenerator, der kan generer vandre-, løbe- og MTB-ruter, i en allerede 

eksisterende platform nemlig "Min Landsby"-app'en. 



Landsbyen som centrum for turisme Stouby og Omegns Lokalråd 7140 Stouby 150.000 Der ansøges om midler til en fælles og lokalt forankret brandingindsats rettet mod turister. 

Sevel by, moderne og levedygtig på trods? Holstebro Kommune 7500 Holstebro 400.000 Projektet ønsker at realisere en vision om Sevel som børnefamiliernes moderne landsby ved at 

finde nye fællesskaber i løsningen af de kommunale opgaver og fordeling af ressourcer særligt i 

forhold til de parametre der er vigtige for børnefamilier. 

Udvikling af nye erhverv – den moderne landsby i ny rolle Landdistrikternes Fællesråd 6040 Egtved 600.000 Projektet handler om at udvikle og afprøve metoder til, hvordan den moderne landsby kan spille 

en rolle som aktør for erhvervsfremme i landsbyerne. 

Kulturladen og kulturkøbmand - en ny "kulturmotor for 

den moderne landsby"

Mona Hvid 4250 Fuglebjerg 200.000 Projektet ønsker at skabe en bygning ved Kragenæs Havn, der indeholder administrationskontor 

og informationsformidling for besøgende til området samtidig med, at dens rekreative 

udformning giver børn og voksne en ekstra oplevelse.

Forsøgsprojekter i landdistrikterne, prioriteret tema, i alt 3.951.000

Projekter under "Frie forsøg"

Projekttitel Ansøger Postnummer og by Tilskud i kr. Beskrivelse

Købstadshotellet Foreningen til Bevarelse og aktivering 

af Pakhuset i Rødby

4970 Rødby 375.000 Projektets mål er at få udarbejdet en plan for virkeliggørelse af Rødby Købsstadshotel i den 

tomme bymidte . Købsstadshotellet er et særligt hotel, hvor værelserne placeres i 

funktionstømte butikslokaler i byens hovedgade, der dermed fungerer som hotellets 

fordelingsgang. 

Social sårbarhed i den private boligsektor i Lolland 

Kommune

Lolland Kommune 4930 Maribo 490.100 Projektets tema er forebyggelse af sociale problemer blandt tilflyttere og beboere i privatejede 

boliger i Lolland Kommune. 

Vækst i det Nordjyske Campingerhverv Vækst Jammerbugt 9490 Pandrup 284.000 Campingsektoren er et vigtigt produkt i den danske og nordjyske turisme. Jammerbugt, Hjørring 

og Frederikshavn kommuner har gennem de sidste år tabt er stort antal overnatninger. I 

projektet tages der initiativ til at etablere et netværksforløb for den nordjyske campingsektor. 

Målsætningen er at stabilisere og på sigt skabe vækst i campingsektoren i Nordjylland.

FOODMATRIX (Matricen) Smagen af Danmark 7500 Holstebro 575.000 Der ønskes videreudviklet et logistikkoncept, der effektivisere den eksisterende logistikløsning i 

den digitalemarkedsføringsplatform og webshop for lokale fødevareproducenter  

www.smagdanmark.com. 

Maritime oplevelser ved Limfjorden Enjoy Limfjorden 7600 Struer 110.000 Projektet ønsker at udvikle nye salgbare produkter til turister ved Limfjorden, udnytte de 

stedbundne potentialer til at skabe flere overnatninger i området og styrke erhvervslivet. 

Nyt liv i Pakhuset Nysted Bevaringsforening 4880 Nysted 140.000 Nysted Bevaringsforening ejer det fredede Bønnelyckes Pakhus. Med det ansøgte projekt vil de 

undersøge mulighederne for at indrette og anvende pakhuset til fx værksteder og udstillinger for 

kunstnere og håndværkere. 

Forsøgsprojekter i landdistrikterne, frie forsøg, i alt 1.974.100

Forsøgsprojekter i landdistrikterne, i alt 5.925.100


