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VI ELSKER THY Thy Erhvervsforum Thisted 300.000         Projektet vil afprøve nye samarbejdsformer på flere niveauer for målrettet 

at sikre en bæredygtig detailhandel i Thy. Bestyrelserne i Thisted handel- 

og industriforening, Hurup Handelstandsforening og Hanstholm 

Centerforening er gået sammen i et samarbejde for at imødegå tendensen 

til butikslukninger og tomme butikslokaler. De vil øge samarbejdet ved at 

oprette foreningen "Vi elsker Thy" i første omgang for Hurup, Thisted og 

Hanstholm, med fælles og overordnede opgaver inden for udvikling og 

afvikling af events, fælles branding og markedsføring, stordriftsaftaler med 

leverandører, skræddersyet kursusforløb til detailhandlen, 1:1 SOME og 

samlet markedsføring i turistaviser samt aktivering af tomme butikslokaler 

og tiltrækning af butikskæder. 

Etablering af 

signaturproduktion på 

basis af salttolerante 

grøntsager

VIFU - VIDENCENTER 

FOR 

FØDEVAREUDVIKLING

Holstebro 509.423         Projektet vil på baggrund af de formodede klimaforandringer og dertil 

hørende vandstigninger udvikle og afprøve afgrøder, som er salttolerante. 

Samtidig er det også projektets formål, at skabe et øget udbytte af 

jordbund med øget salinitet og dermed  forbedre driftsøkonomien, samt et 

reducere CO2-aftrykket pr. produceret enhed. Det er forventlingen at 

afgrøderne får en markant anderledes smag og givetvis andre 

ernæringsmæssige karakteristika, og at der dermed kan skabes et 

nicheprodukt.
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Vandkant på forkant Nysted Erhvervs- og 

Turistforening

Nysted 374.625         Projektets formål er at udvikle Nysted Strand og Skanse til en ny stærk 

attraktion på Lolland med henblik på at tiltrække lokale og gæster til 

området og samtidig styrke bosætning. Der udarbejdes en ambitiøs 

udviklingsplan for området bestående af en klar identitet og fælles 

fortælling. Lokale foreninger og frivillige involveres i projektet, og 

arkitekter sikrer det nødvendige blik udefra.

LandsbyBooster Kurt Hansen Smidt Hovborg 600.000         Landsbybooster vil udvikle en fysisk og online værktøjskasse som kan 

bruges til udvikling af landsbysamfund. Hovborgs, Foldbys, Jordrups, 

Rudmes og Årøs landsbyråd, lokalråd og ildsjæle står sammen om 

projektet. Formålet med værktøjskassen er, at give landsbysamfundene 

konkrete og lavpraktiske værktøjer til at identificere udfordringerne, 

idégenerere på løsningerne, inspirere til det-kan-vi-også-gøre og styrke 

implementeringen.

Landsbyernes naturlige 

fortræffeligheder

Udvikling Stevns Store Heddinge 404.300         Udvalget for Levedygtige Landsbyer har sine anbefalinger (anbefaling 9) 

lagt vægt på, at fastholde og om muligt øge tilgængeligheden til landskaber 

og natur som en særlig attraktion og bosætning i landsbyerne. Projektet er 

et forprojekt for etablering af fysiske tiltag og aktivering af naturområdet 

og landskabet i og omkring deltagende landsbyer og landsbyklynger. 

Gennem projektet kortlægges særlige kultur- og naturværdier og 

potentialer i og omkring landsbyerne. Dernæst udvikles der koncepter, 

skitser og projektering for fysiske tiltag – stier, mødesteder, skiltning, 

rekreative oplevelser mv., der kan binde landsbyen tættere sammen med 

de naturskønne områder samt skabe nye natur- og friluftsoplevelser i og 

omkring landsbyen



Koncept for Biosfære 

Forsøgscenter på Møn

Rådhuset Vordingborg Vordingborg 351.000         Forprojektet skal udvikle et center til afprøvning og formidling af Møn 

UNESCO biosfæreområdets strategier for bæredygtig landdistriktsudvikling. 

Centret vil ligge på Nyord, en lille ø ud for Møn med Østdanmarks største 

fuglereservat, hvor det ligeledes skal fungere som en velkomstportal til 

øen.

Der arbejdes med to centrale aktiviteter i projektet; at sikre 

lokalsamfundets ejerskab til det kommende biosfærecenter og at 

udarbejde et skitseprojekt for et forsøgs- og formidlingscenter.

Projekt STOL Rural Forum Network 

Denmark

Jelling 250.000         Projektets formål er at skabe en udviklingsplatform for moderne 

møbeldesign/mikrovirksomhed, der har rod i en vigtig kulturarv og 

identitet i Skiveområdet som møbelproducerende område. Projektet søger 

at styrke egnens identitet, stolthed og turisme, samt at skabe en 

arbejdsplads, der er socialt rummelig og 100% miljøvenlig. Undervejs 

afholdes bl.a. et 2-3 ugers åbent symposium i form af en summercamp, 

hvor kunstnere, designere, håndværkere, borgere mv. skal "jamme" 

sammen omkring temaet. 

Cold Hawaii Event Friends of Cold Hawaii Thisted 430.000         Arbejdet med Cold Hawaii beror i dag for en stor dels vedkommende på 

frivillige kræfter. Projektet søger at forankre organiseringen og få brandet 

Cold Hawaii ind i en stærk selvstændig organisation, der med egne 

ressourcer og kompetencer kan sikre et fortsat grundlag for udvikling og 

afholdelse af store events, selv når stærke frivillige ressourcer trækker sig 

tilbage.



Særlige indsatser i 

lokalområderne

Administrationen Holbæk 418.230         En ny bosætningsanalyse viser, at flere af kommunens lokalområder er 

særligt udfordret på demografien, heriblandt lokalområdet Knastrup, som 

projektet omhandler. Projektet har to spor: Det ene arbejder at vende 

udviklingen igennem en samskabelsesproces i Knastrup med lokale 

workshops og arbejdsgrupper. Det andet spor udvikler en agil model om 

samskabelsesprocessen til fremtidig brug i andre lokalområder i Holbæk og 

til inspiration for andre kommuner.

FÆLLESSKABERNE Iværksætter Lolland Maribo 130.534         Projektet vil i Maribo etablere og afprøve et åbent og brugerdrevet maker-

space, medborgerhus og handlingsfællesskab i ét for unge mennesker, 

iværksættere, kunstnere mv. Det nye sted skal understøtte dannelsen af 

nye innovative fællesskaber og initiativer, der binder lokalsamfundet 

sammen på tværs af interesser og generationer og samtidig være et sted, 

hvor borgere nemt og ubureaukratisk kan afprøve nye initiativer som fx en 

tegneworkshop, en danse- eller deabtaften eller en fotoudstilling. Samtidig 

vil forsøgsprojektet udforske og afprøve tre mulige indtægtskilder, der på 

sigt skal sikre huset økonomisk uafhængighed; medlemskaber, café og salg 

af produkter og kunstværker. 



Laboratorium for 

bæredygtig udvikling af 

lokalsamfundet – 

økonomisk, socialt og 

miljømæssigt

BRK Administration Rønne 350.000         Det søgte projekt har til formål at igangsætte en omstilling, der skal gøre 

området til et bæredygtigt lokalsamfund ved konkret at igangsætte en 

række initiativer, der er baseret på de tre økonomiske drivkræfter; 

kooperativ økonomi, oplevelsesøkonomi og cirkulær økonomi. Projektet 

skal bl.a. skabe en synlig fortælling i byrummet omkring Brugsen, 

Grovvaren og Samlingsstedet, der signalerer og styrker områdets 

bæredygtige tiltag og profil og som på sigt kan understøtte brugen af den 

"ressource-hub", der qua EU-projekterne skal etableres som en showcase 

for cirkulær økonomi i Grovvaren.

Det Kommende 

Værkstedsfællesskab

Foreningen det 

Kommende 

Værkstedsfællesskab

Vester Skerninge 126.644         Projektet er et forprojekt, der skal muliggøre etablering af Syltemae 

værkstedsfællesskab i en historisk majeribygning.  Initiativtagerne til 

værkstedsfællesskabet oplever et behov for en værkstedsplads i 

Ollerup/Vester Skerninge, til lokale foreninger og virksomheders 

værkstedsbaserede aktiviteter og projekter. Det konkrete formål med 

projektet er at afklare spørgsmål om den juridiske konstruktion, 

finansiering af køb af mejeriejendommen, samt organisationsform og drift 

af fællesskabet.

En dag i Vildmarken Thy Turistforening Thisted 165.000         Projektet ”en dag i vildmarken” vil etablere Danmarks største 

friluftssommerland dybt inde i Thy nationalparks skov, og i dyb respekt for 

og i samspil med naturen. Det betyder aktiviteterne i friluftssommerlandet 

ikke efterlader sig spor i naturen. Mange aktører tilknyttet til parken 

mener, at andre end spejdere og naturpassionerede personer kan have 

svært ved at finde ind til, hvad nationalparken indeholder for netop dem. 

Projektet skal tilbyde denne målgruppe en stærk appetitvækker på alt det 

som Thys nationalpark kan tilbyde familien Danmark, uden at påvirke 

naturen negativt.



Mørkefortællinger fra 

Rudme

Lokalrådet for, 

Herringe - Rudme - 

Volstrup - Brangstrup 

& Boltinggård skov

Ringe 220.000         Projektet tager udgangspunkt i lokalområdets mørke nattehimmel. Med 

fortællinger om mørket, ønsker ansøger at belyse det liv og sammenhold, 

der findes på kryds og tværs i mindre samfund, og at knytte nye bånd 

mellem mennesker gennem fortælling. Det gøres ved at arrangere 

mørkevandringer, både live og digitalt, samt ved at udgive en bog med 

lokale mørkehistorier.

Købmandsgaard går nye 

veje

SYDØSTMORS 

EJENDOMSSELSKAB 

ApS

Øster Assels 249.000         Projektets overordnede formål er at fastholde og fremtidssikre en i dag 

velfungerende købmand, hvor forpagteren af købmanden gennem en 

årrække stopper. Projektet skal sikre en succesfuld omstilling fra en 

traditionel butik drevet af en forpagter til en socialøkonomisk og 

helhedsorienteret butik, der engagerer og trækker på ressourcer fra hele 

lokalområdet og drives af et borgerejet, socialøkonomisk driftsselskab, der 

bliver projektejer. Ambitionen er bl.a., at butikken får så mange lokale 

fødevarer ind som muligt gennem samarbejde med netværket af regionale 

fødevareproducenter.

Varme zoner på kanten af 

Kongeriget

Thy Erhvervsforum Thisted 620.900         Projektet er et udviklingsprojekt, hvor formålet er at undersøge 

potentialerne for at etablere flere attraktive lejeboliger i udvalgte ”varme 

zoner” i landdistrikterne og dermed understøtte muligheden for flere 

danskere at afprøve et liv i yderområderne. ”Varme zoner” defineres i 

projektet som en landsby, der er i vækst og hvor befolkningstallet er stærkt 

stigende. Baggrunden for projektet er, at det som potentiel tilflytter kan 

det være svært at overskue, hvad det indebærer at flytte til et 

yderområde. Det kan være risikofyldt at investere i en bolig, som det kan 

være svært at komme af med igen. Projektholders vurdering er, at 

væsentlige flere ville være indstillet på at bo i en varm zone, hvis der 

fandtes flere attraktive lejeboliger.



FUTURELAND Rådhuset i Allerslev Lejre 400.000         Projektet vil etablere et nyt inkubationsmiljø for unge i alderen 15-25 år fra 

hele landet, som skal fungere som brobyggere mellem de unge og det 

etablerede system og være en konkret model for fremtidens samfund. 

Projektets formål er at stimulere både til entreprenørskab, aktivisme samt 

hverdagsdemokrati og være en model for en udvikling bygget på oplyst 

sammenhængskræft. Konkret skal de deltagende unge samskabe og afvikle 

rammerne for en række aktiviteter og deltage i camps, ”festivaller” og pop-

up events

Aktive kystoplevelser i og 

omkring Gedser

Gedser Bylaug Gedser 138.000         Projektet bygger ovenpå et forsøgsprojekt "Lokale væsktstrategier og 

byfornyelse i udkantsområder", der anbefalede indsatsområder der styrker 

udbud indenfor oplevelsesøkonomien i Gedserområdet. Det er foreningers, 

Gedser Naturcenter og Lokalbefolkningens idéer som ligger til grund for 

projektet. Projektet er lokaliseret i området ved Gedser Naturcenter 

grundet ønske om udvikling og derved at få flere besøgende og turister der 

kan gavne erhvervslivet og på sigt understøtte iværksætteri og skabe flere 

arbejdspladser

Fra Hver har sit eget til 

sammen har vi meget

Idom Råsted Hallen 

PLEXUS Idom Råsted

Holstebro 400.000         Projektets formål er at gentænke og videreudvikle andelstanken, skabe nye 

fællesskaber og gøre lokalområdet kendt for smagsoplevelser. Visionen for 

projektet er blevet til med afsæt i en række lokale borgermøder. Projektet 

vil igangsætte mange aktiviteter inkl. camps og sommerlejre med 

udgangspunkt i fødevareproduktion, udvikling af en dele-kultur med 

folkekøkken og tiltrækning unge kunstnere i midlertidige ophold.



Broagerland 3.0 - 

pilotprojekt som 

frilandsby

Landsbylauget for Smøl Broager 500.000         Broager 3.0 – frilandsby, er et pilotprojekt om skabelse af en frilandsby. 

Broagers fem landsbylaug samarbejder med Københavns universitet og 

Sønderborg kommune om pilotprojektet.  Afsættet for frilandsby er meget 

lignende frikommuner, hvor der kan ske nyskabelse i landsbyudviklingen 

ved at afprøve noget nyt og større, end de ofte snævre bånd og 

stopklodser i form af love og regler tillader. Pilotprojektet har til hensigt, at 

udmønte forandrings- og udviklingspotentialet i Broager.

6.937.656      


