
Ansøgningsskema til Region Midtjyllands landdistriktsindsats – 

"Den bæredygtige landsby", 2021 

 
Ansøgningsfrist den 3. maj 2021 kl. 12.00 

Ansøgning sendes til: Regional-udvikling@ru.rm.dk mærket "Den 

bæredygtige landsby" 
Maksimalt ansøgningsbeløb kr. 100.000 

 

 

Generelt om Region Midtjyllands landdistriktsstrategi samt forventninger og krav til 

ansøgninger 

 

Med "Den bæredygtige landsby" sætter regionen i fællesskab med kommunerne, de enkelte 

lokalområder og en række andre aktører gang i udviklingsaktiviteter, der inspirerer til nye og 

bæredygtige løsninger. Det skal blandt andet gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig på 

landet.  

 

Regionen sætter i 2021 gang i 3-6 nye lokale bæredygtighedsprojekter. Hver især har de deres 

eget og unikke liv, men kan spille sammen og lade sig inspirere af hinanden og eventuelt med 

de projekter, der er sat i gang i 2020. 

 

Realisering af Region Midtjyllands landdistriktsstrategi 

Regionsrådet vedtog i april 2020 en landdistriktsstrategi for Region Midtjylland. Visionen er, at 

landdistrikterne i Region Midtjylland skal være attraktive steder at bo med aktive fællesskaber, 

der viser vejen til det gode og bæredygtige liv.  

 

Se mere i "Region Midtjyllands strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 2020-2030" 

 

 

Formål med indsatsen "Den bæredygtige landsby" 

"Den bæredygtige landsby" er en eksperimenterende indsats med fokus på at skabe lokale 

helhedsløsninger, hvor flere bæredygtighedsudfordringer bliver løst samtidigt. 

 

En grundlæggende præmis for udviklingsprojekter under initiativet er, at der stilles 

undersøgende spørgsmål til det, man plejer at gøre - som borgere, som lokalsamfund og som 

kommune - og at der samtidig bliver kigget på de organisatoriske eller rutinemæssige sten, 

der evt. kan ligge i vejen for en mere bæredygtig udvikling.  

 

Projekterne skal give indsigt og lyst til at handle bæredygtigt og langsigtet i lokale 

fællesskaber. Samtidig skal de tænke den lokale udvikling ind i en større sammenhæng. Ved 

planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekterne vil regionen lægge særlig vægt på, at 

der er skabt integrerende tiltag, som kan give sidegevinster og opfylde flere af FN's 

verdensmål samtidig. 

 

Hvem kan søge?  

Kommuner i Region Midtjylland kan sammen med andre aktører og et lokalfællesskab – en 

landsby eller en klynge - søge tilskud på op til 100.000 kroner. De berørte lokale fælleskaber 

skal være en central og aktiv del af projektet. 

 

Tilskudsmidlerne kan bruges til: 

 

• Projektforberedelse og mobilisering i lokalsamfund 

• Modning af ideer og udvikling af metoder og nye organiseringer 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/strategi-for-baredygtig-udvikling-i-landdistrikterne-2020-2030/


• Projektrelaterede procesaktiviteter – fx projektledelse, facilitering, konsulentbistand, 

lærings-, uddannelses-, og matchmakingsaktiviteter samt leje af faciliteter til 

arrangementer 

 

Se i øvrigt hjemmesiden her 

 

Der ydes ikke tilskud til markedsføringsaktiviteter, udarbejdelse af ansøgninger, investeringer i 

udstyr eller etablering af fysiske faciliteter. Der kan kun i begrænset omfang gives tilskud til 

forplejning. Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed. Der gives ikke 

tilskud til enkeltpersoner eller private virksomheder. 

 

 

Ansøgningsrundens forløb 

Ansøgningsrunden er to-delt. Ansøgninger, der imødekommes, får tilbudt en yderligere 

kvalificering af projektet ved at deltage i et 3 timers forløb, hvor projektidé og indhold styrkes 

gennem et gennemløb af Region Midtjyllands verdensmåls guide. Forløbet er frivilligt, men 

tilrådes. De brugte timer kan indregnes i budgetopgørelsen som timer. 

 

Krav om medfinansiering 

Regionen stiller krav om en medfinansiering, der mindst svarer til det regionale tilskud. 

Medfinansiering kan være i form af kontante tilskud fra andre finansieringskilder, egne 

projektmidler og/eller medgået tid fra eksempelvis kommunale medarbejdere, lokale 

projektledere mv. Projektets økonomiske forhold og rammer skal beskrives i et detaljeret 

budget og en finansieringsplan. 

 

Projektperiode 

Projekter skal sættes i gang medio 2021 – og skal senest være afsluttet medio 2022.  

 

Kriterier for udvælgelse af ansøgere 

Med udgangspunkt i den regionale landdistriktsstrategi bliver ansøgninger vurderet på 

baggrund af følgende: 

• Er der mellem projektets intention og handlinger en kobling til andre initiativer og/eller 

strategier iværksat af kommunen?  

• Hvordan formår projektet at mobilisere og fremme lokal bæredygtig udvikling? 

• I hvor høj grad er der fokus på at skabe integrerende tiltag, som kan give sidegevinster 

og opfylde flere af FN's verdensmål samtidig? 

• Fører projektet til, at der dannes nye værdiskabende partnerskaber og netværk? 

• Giver projektet anledning til læring, ny viden og bud på fremadrettet udvikling? 

• Udvikles der i projektet nye metoder eller erfaringer i øvrigt, som kan deles med andre, 

og i hvor høj grad sker det? 

• Er projektets organisering hensigtsmæssig set i forhold til dets formål, og hvordan 

sikres en forankring også efter projektafslutning? 

• Fører projektet til konkrete handlinger? Lokalt ift. bæredygtighedstiltag?  Kommunalt 

eksempelvis ift. samarbejdet med lokalsamfund og mellem forvaltninger?   

  

 

Øvrige krav til ansøgningen 

Ansøgere skal overholde retningslinjer om budget, beregning af støtteberettigede udgifter, 

tidsregistrering m.m. – se retningslinjer på hjemmesiden. 

 

Læring og afrapportering  

Ansøgere forventes at deltage i et afgrænset antal arrangementer, hvor de projekter, der har 

modtaget tilskud under initiativet "Den bæredygtige landsby" mødes på tværs til erfaringsud-

veksling og evt. fælles projektudvikling. Regionens landdistriktsteam faciliterer disse 

arrangementer, såvel som den løbende kontakt til projektlederne. 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/sog-tilskud-til-eksperimenterende-udviklingsprojekter-senest-3-maj-2021/
https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/sog-tilskud-til-eksperimenterende-udviklingsprojekter-senest-3-maj-2021/


 

Det er et krav, at projekter efter projektafslutning fremsender regnskab samt en 

læringsrapport til Region Midtjylland. Disse læringsrapporter kan delvist udvikles sammen med 

Region Midtjylland. Desuden forventes projektholdere af stille sig til rådighed for videndeling 

og erfaringsudveksling. Regionen forventer at gennemføre et indledende interview med 

centrale personer i projektet i begyndelsen af projektet og ved afslutningen. 

 

Offentliggørelse 

Vi gør ansøgere opmærksom på følgende om regionens behandling af ansøgninger: 

• Ansøgninger registreres og oplysningerne gemmes, så vi kan følge op på støttede 

projekter og have overblik over effekten af regionens landdistriktsstrategi.  

• Information om støttede projekter kommunikeres i pressemeddelelser og online 

kommunikation via regionens kommunikationsafdeling og via Landdistrikternes 

Fællesråd.  

• Vi vil gerne dele gode erfaringer fra projekter. Derfor kan vi få brug for at dele 

information fra ansøgninger og evt. evalueringer enten online eller ved fysiske 

arrangementer. Vi vil altid bede om jeres samtykke, inden vi deler jeres oplysninger 

med andre.  

• Læs evt. om regionens behandling af persondata på https://www.rm.dk/om-os/Dine-

data 

 

Ansøgningsskema 

Bilag kan vedlægges, men ansøgningen skal kunne læses og vurderes uafhængigt af disse. 

Ansøgningen må maksimalt fylde fem fulde tekstsider. 

 

Ansøgningsfrist og vejledningsmøde 

Ansøgninger skal være regionen i hænde senest den 3. maj 2021 kl. 12. Ansøgningen sendes 

til: Regional-udvikling@ru.rm.dk mærket "Den bæredygtige landsby 2021". Skriv gerne til os, 

hvis I har spørgsmål. Vi vil samle jeres spørgsmål og gennemføre en videospørgetime den 9. 

april fra kl. 14.00-15.00. I tilgår platformen ved i jeres browser at skrive rooms.rm.dk og 

indsætte linket meet.rm79@rooms.rm.dk  Vær opmærksom på, om I skal koble jer op via 

eksempelvis Google Chrome uden om citrix eller andre lignende platforme. Se vejledning for 

opkobling her. 

 

 

 

 

 

Ansøgningsskema til eksperimenterende udviklingsprojekter 
 

Ansøger (organisation) Norddjurs Kommune 

Adresse Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 

Kontaktperson Henrik Boldsen 

e-mail/ telefon hgb@norddjurs.dk / 21 26 28 04 

  

Projektets titel ”Anholt – Grøn og bæredygtig ø” 

 

Resume  

 

 

Projektet skal medvirke til at gøre Anholt til Danmarks 

grønneste ø, hvor kommune, borgere og foreninger i 

sammen kan skabe et afgrænset, bæredygtigt 

laboratorium, hvor alt fra infrastruktur til bosætning og 

erhvervsudvikling kan samtænkes i en bæredygtig 

kontekst, og skabe nye samarbejder. Der arbejdes 

allerede med en række tiltag som Anholt Dark Sky, 

https://www.rm.dk/om-os/Dine-data
https://www.rm.dk/om-os/Dine-data
mailto:meet.rm79@rooms.rm.dk
mailto:hgb@norddjurs.dk


renovering af Færgerampen samt forbedret og mere 

bæredygtig belysning på øen. 

Projektet skal videreudvikle disse samarbejder, samt 

hvordan de medvirker til at opfylde Norddjurs 

Kommunes samlede Plan og Udviklingsstrategi, samt 

relevante FN Verdensmål, især #8, #11, #13 og #17  

 

 

 

Projektets formål og 

succeskriterier 

Projektets formål er at påbegynde en langsigtet udvikling 

af Anholt mod at være et mere attraktivt sted at bo, 

leve, drive virksomhed og besøge, med et bæredygtigt 

udgangspunkt.  

 

Anholt er allerede langt når det kommer til at være en 

grøn ø, med strøm fra Anholt Havmøllepark, et minimum 

af biler og fokus på cykeltransport rundt på øen og 

meget lidt støj og forurening. Derfor er det et stærkt 

udgangspunkt for at udvikle bæredygtige tiltag, der kan 

tiltrække nye og yngre borgere til øen, samt skabe 

grundlag for en bæredygtig turisme med unikke 

oplevelser.  

 

Den centrale udfordring for Anholt er dels vigende 

indbyggertal, samt en relativt høj gennemsnitsalder, 

hvorfor det er nødvendigt med tiltag der kan tiltrække 

nye borgere og besøgende. En ø som Anholt kræver en 

vis befolkning for at kunne fungere, således at der en 

række basis-services som læge, indkøbsmuligheder 

m.m., og den bæredygtige turisme er ligeledes afhængig 

af disse. Dermed er de faste beboere og gæster 

forbundet, når det kommer til fremtidens udvikling af 

øen. 

 

Visionen er at Anholt som samlet ø bliver et bæredygtig 

bosætningsalternativ til fastlandet, og hvor man som 

familie kan leve, bo og drive erhverv i en bæredygtig 

kontekst. Samtidig skal Anholt være omdrejningspunkt 

for bæredygtig turisme og naturoplevelser, 

eksemplificeret ved Anholt Dark Sky projektet. 

 

De overordnede succeskriterier for projektet er at de 

relevante samarbejdspartnere i fællesskab får modnet en 

række projektidéer og samarbejder, så Anholt 

fremadrettet kan strategisk arbejde med bæredygtig 

udvikling af øen.  

 

 

Kort beskrivelse af projektets formål og vision, og hvad 

de konkrete centrale udfordringer er i at skabe 

bæredygtig udvikling i landdistrikterne og landsbyerne – 

skal forholde sig til det, der kan gøres noget ved i det 

lokale, kommunale og regionale samarbejde. 

 

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet. 



 

 

Projektets konkrete mål  

Øget borgerinddragelse i udviklingen af Anholt 

 

Kompetenceudvikling af øens borgere i forhold til 

bæredygtighedstiltag og hvordan disse kan realiseres og 

få ekstern støtte 

 

Udarbejdelse af 3 bæredygtighedstiltag som kan styrke 

øens bosætning og turismeudvikling, baseret på FN 

Verdensmål #8 og #11 

 

Udvikle metode til at arbejde bæredygtigt i 

landdistrikter, samt forberede en eventuelt ø-konsulents 

arbejdsområder med en klar prioriteret oversigt over 

udviklingstiltag.  

 

 

Antal konkrete sammentænkte bæredygtighedstiltag, 

kompetenceudvikling eller samarbejde med og mellem 

andre kommuner eller landsbyer m.m.  

 

 

Hvordan bidrager projektet 

til at realisere kommunale 

planer og strategier? 

 

Med sin isolerede placering 3 timers sejlads væk fra den 

øvrige del af kommunen, har Anholt nogle specielle 

udfordringer, samt også nogle helt unikke potentialer. 

Samtidig har øen også givet anledning til en række 

forskellige tiltag og aktiviteter uafhængigt af hinanden i 

kommunen, og der har derfor ikke nødvendigvis altid har 

været koordinerede. Med dette projekt kan 

tværfagligheder inden for kommunal klimasikring, 

planlægning, turismeudvikling, bosætning, infrastruktur 

m.m. blive inkorporeret i en bæredygtig kontekst på 

Anholt, og dermed i fællesskab bidrage hvor udviklingen. 

 

Projektets output giver Norddjurs Kommune et mere 

klart billede af hvilke konkrete tiltag Anholt skal 

implementere i sin bæredygtige udvikling mod øget 

bosætning og turismeudvikling. 

 

Beskriv projektets nyhedsværdi, dets bidrag til en 

bæredygtig udvikling, dets udvikling af nye metoder, 

ideer, kompetencer, værktøjer, arbejdsformer, 

organiseringer mv. (maks. 5-10 linjer). 

Hvordan bidrager projektet 

til at udvikle og realisere 

Region Midtjyllands 

landdistriktsstrategi? 

Samarbejdet på Anholt vil kunne give nye 

arbejdsmetoder for bæredygtig udvikling i landdistrikter, 

der ligger i afsides områder af Regionen, og kobler sig på 

især punkt 4. og punkt 5. i Regionens syv principper for 

bæredygtig udvikling i landdistrikterne, hvor det gode liv 

på landet kan lade sig gøre i en bæredygtig konktest, 

samt at eksperimentere i offentlig-private 

samarbejdsformer for styrke lokalsamfund og gøre dem 

innovative udviklere. 

 



Beskriv projektets nyhedsværdi, dets udvikling af nye 

metoder, ideer, kompetencer, værktøjer, arbejdsformer 

mv. (maks. 5-10 linjer). 

 

 

Projektets kobling til FN's 

verdensmål 

Projektet kan fastlægge en udvikling på Anholt, der kan 

bidrage til især verdensmålene #8, #11 og #17, hvor 

projektet på længere sigte skal udvikle Anholt i form af 

bæredygtig bosætning og erhverv, i et samarbejde med 

kommune, region, turisterhverv og frivillige 

organisationer som Anholt Dark Sky.  

 

Derudover arbejder projektet også med verdensmål #8, 

udvikling af bæredygtige turismearbejdspladser, samt 

verdensmål #13 omkring tiltag mod klimaforandringer i 

forhold til Anholt Havn.  

 

Som landkommune har Norddjurs Kommune oplevet 

udfordringen ved øget urbanisering. Dermed åbner der 

sig også muligheder for at tænke innovativt i forhold til 

hvordan udviklingen kan vendes til det positive, og hvilke 

metoder og værktøj der skal bruges for at lykkes.  

 

Beskriv kort, hvordan I ser, at projektet leverer et 

positivt bidrag til, at vi når i mål med verdensmålene. 

Hvilken kobling ser I til verdensmålene? Hvad motiverer 

jer i forhold til verdensmålene? 

 

Projektets aktiviteter 

 

Projektets hovedelement vil blive undersøgelser 

kombineret med workshops og facilitering af 

udviklingsprocesser på Anholt, med primær deltagelse 

fra Anholt Borgerforening, erhvervsliv og borgere, samt 

fra Norddjurs Kommune og i relevant omfang Visit 

Aarhus.  

 

Projektet er delt op i 3 hovedelementer: 

- En undersøgelsesfase, foretaget af eksterne 

eksperter, med fokus på bæredygtige temaer på 

Anholt 

- En udviklingsfase over en række workshops, 

faciliteret af eksterne eksperter 

- Et udviklingsforløb hvor eksterne eksperter på 

baggrund af output fra undersøgelsesfasen og 

workshops arbejder med de relevante parter 

videre med konkrete projektideer. 

 

Projektet skal starte med en undersøgelse og 

kortlægning af de vigtigste bæredygtige temaer for 

Anholt Borgerforening og øens indbyggere i forhold til 

tiltrækning af nye borgere. Norddjurs Kommune har en 

naturlig og løbende dialog med øen, dog vil det stadig 

være relevant at komme i dybden med at eksterne, 

faglige kompetencer til rådighed for både Anholt og 

Norddjurs Kommune. Fasen skal også arbejde på at 



skabe grundlag for mest mulig borgerinddragelse i de 

følgende faser af projektet. 

 

På baggrund af undersøgelsen, skal der faciliteres en 

række workshops og udviklingsprocesser. Til dette vil der 

blive hyret eksterne eksperter, der har kompetencer i 

bæredygtig udvikling i landdistrikter, kombineret med 

ekstensiv viden om bæredygtighed og FN’s verdensmål. 

Norddjurs Kommune vil i den forbindelse stille 

nøglemedarbejdere fra relevante afdelinger til rådighed. 

Følgende temaer vil være i spil, dog med mulighed for 

ændring af tema afhængig af feedback i 

undersøgelsesfasen: 

1. Anholts bæredygtige udvikling som motor for øget 

tilflytning og besøg 

2. Brændende platforme med bæredygtige løsninger 

3. Konkrete fremadrettede aktiviteter 

 

Ad 1) 

Det centrale tema for første workshop vil være at sætte 

Kommune, Borgerforening og erhvervsliv på øen i 

stævne til hvordan man kan bygge videre på den 

eksisterende bæredygtige platform øen besidder i form 

af grøn energi og minimal vognpark. Særligt fokus vil 

være på hvordan øen skal skabe en bæredygtig udvikling 

fremadrettet, der kan profilere øen. 

 

Ad 2) 

Med Anholts unikke placering i Kattegat, er der også 

nogle brændende platforme som der skal arbejdes med, 

og hvor bæredygtighed med fordel kan bringes ind. Det 

drejer sig f.eks. om 

• øens Havneanlæg, der udfordres af høj sø der 

forhindrer færgen i at lægge til,  

• færgens kapacitet, især i højsæsonen 

• Mangel på boliger til fastboende, samt 

almennyttige boliger 

• Demografiudfordring med for få unge 

 

Disse brændende platforme kan projektet medvirke til at 

modne, så de har større chancer for at realiseres 

fremadrettet. Workshoppen skal faciliteres af 

professionelle eksterne eksperter, med deltagelse af 

fagmedarbejdere fra Norddjurs Kommune og 

interesserede aktører på Anholt. Formålet skal være at i 

fællesskab arbejde med løsninger på disse brændende 

platforme, samt udarbejde løsningsforslag til hvordan 

disse kan igangsættes, samt identificering af centrale 

partnere til dette. 

 

Ad 3) 

På baggrund af Ad. 1 og Ad. 2, skal den 3. workshop 

fokusere på hvordan Anholt som ø kan tage de næste 

skridt mod øget bæredygtighed. Workshoppen skal 

munde ud i konkrete anbefalinger, som de eksterne 



eksperter efterfølgende skal arbejde videre med i tæt 

samarbejde med Anholt, samt udarbejde i en rapport til 

Norddjurs Kommune. 

 

Med Anholts unikke placering, vil det i alle faser være 

nødvendigt med konkrete besøg på Anholt, hvilket stiller 

krav til projektets økonomi. Derfor er konkrete 

workshops på øen, efterfulgt af analysearbejde af output 

fra workshops, den optimale arbejdsform i dette projekt.  

 

Beskriv projektets aktiviteter og deres gennemførelse 

(f.eks. workshops, seminarer, møder, undersøgelser, 

produktionsaktiviteter, testforløb m.m.). Beskriv dem på 

en måde, så det er tydeligt, hvad der skal ske og hvem 

der står for det. 

 

Tids- og aktivitetsplan 

 

 

August 2021 – Udvælgelse af eksterne eksperter 

 

September – oktober 2021 

Undersøgelsesfase 

 

Oktober 2021 – Februar 2022  

Afholdelse af workshops og bearbejdning af outputs fra 

workshops 

 

Februar 2022 – Maj 2022 

Videreudvikling af konkrete projektidéer samt endelig 

afrapportering 

 

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter. 

 

Som minimum skal projektets start, afslutning samt evt. 

milepæle undervejs angives.  

Organisering 

 

Norddjurs Kommune består af projektets ledelse, 

forankret i afdelingen for Kultur, Fritid, Turisme og 

Bibliotek, men i tæt kontakt med øvrige relevante 

afdelinger.  

 

Anholt Borgerforening er som repræsentant for øen den 

centrale partner i projektet, og har ønsket at dette 

projekt skal gennemføres for at styrke øens udvikling.  

 

LAG-Småøerne deltager som faglig sparringspartner i 

projektet 

 

VisitAarhus deltager som faglig sparringspartner i 

projektet 

 

Der tilknyttes en faglig følgegruppe bestående af 

repræsentanter fra Norddjurs Kommune, LAG-Småøerne 

og VisitAarhus. Region Midtjylland tilbydes en plads i 

denne følgegruppe, skulle det ønskes.  

 

Beskriv projektets ledelse, partnerskab, 

lokalfællesskaberne og andre samarbejdspartnere og 



deres roller (hvem gør hvad?), styregruppe, 

projektgruppe mv. 

 

 

Hvad er projektets relevans 

for regionens borgere og 

landdistriktsudvikling? 

 

Projektet udarbejder en metode/eksempler til inspiration 

i andre landsbyer i regionen, der ligger afsides, hvor 

fokus er bosætning og strategisk udvikling. Dermed kan 

projektet på Anholt være et afgrænset laboratorium til at 

afprøve hvordan konkret udviklingstiltag kan have effekt 

i udviklingen af landsbyen.  

 

Den centrale målgruppe er Anholt ø, og dermed øens 

borgere. Projektet sætter en retning for øen, som 

borgere, erhvervsliv, borgerforening og Norddjurs 

Kommune i fællesskab kan bruge i arbejdet med de 

konkrete aktiviteter øen ønsker igangsat.  

 

En sekundær målgruppe er potentielle tilflyttere, hvor 

projektet vil arbejde på at skabe bedre rammer for det 

gode liv på øen, hvor man kan kombinere et bæredygtigt 

liv med adgang til job.  

 

Beskriv projektets målgruppe – hvem får gavn af 

projektet og hvordan? Er der andre, der får gavn af 

projektet og på hvilken måde? 

Hvordan skal projektet 

forankres eller videreføres? 

 

Norddjurs Kommune og Anholt Borgerforening er i 

løbende dialog omkring øens ønske om at tilknytte en Ø-

konsulent over en årrække. Det er vores ambition at 

dette projekt kan medvirke til at give nogle konkrete 

arbejdsopgaver i form af projekter (og finansiering heraf) 

til en Ø-konsulent, hvilket også styrker sandsynligheden 

for at der kan findes midler til en Ø-konsulent, enten via 

de kommunale budgetforhandlinger, eller via ekstern 

finansiering.  

 

Derudover vil dette projekt give Norddjurs Kommune 

øget viden om udviklingen af Anholt i et bæredygtigt 

perspektiv, og dermed kan medtages som konkrete 

handlinger under eksempelvis landdistriktsstrategi, 

turismestrategi, Energi- og Klimapolitikken, i 

planarbejdet samt kommunens overordnede arbejde 

med FN’s verdensmål, beskrevet i Plan- og 

Udviklingsstrategien. 

 

Dermed er det både Norddjurs Kommune og Anholt 

Borgerforening, der kan videreføre projektets aktiviteter 

og resultater.  

 

 

skriv hvem, der holder fast i og viderefører projektets 

resultater, og hvilken struktur eller organisering, der evt. 

er nødvendig.  

Hvordan skal læring og 

resultater opsamles og 

formidles? 

Det bliver en del af projektet at erfaringer og 

anbefalinger summeres op, og dermed aktivt kan bruges 



 videre af Anholt, men også metoder kan deles til andre 

landsbyer med lignende udfordringer.  

 

Derfor vil det også blive en del af opgaven for de 

indkøbte konsulenter at samle resultaterne til både 

Anholt Borgerforening og Norddjurs Kommune, ligesom 

der også skal udarbejdes nyhedsartikler om resultaterne. 

Disse skal udbredes på både sociale og traditionelle 

medier, og Norddjurs Kommune vil medvirke til at få 

dem bredt ud.  

 

Erfaringerne deles efterfølgende også regionens netværk 

for Landdistriktsmedarbejdere.  

 

Beskriv hvordan vi – jer og regionen - sammen kan 

sikre, at erfaringer og læring fra forløbet bliver et aktiv, 

som vi alle kan bruge i forhold til de forskellige 

interessenter – landsbyerne, politikerne i region og 

kommune, offentligheden generelt. 

 
Budget 
 

Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan 

tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det. 

 

Udgifter 2021 2022 I alt 

Lønudgifter Projektledelse 30.000 20.000 50.000 

Projektmedarbejdere 60.000 50.000 110.000 

Administrativt personale 0 0 0 

Transport 0 0 0 

Aktiviteter Produktion 0 0 0 

Møder og arrangementer 0 0 0 

Køb af eksterne ydelser (f.eks. 

konsulenter) 

0 0 0 

Kommunikation og formidling 10.000 10.000 20.000 

Evaluering og erfaringsopsamling 10.000 10.000 20.000 

I alt  110.000 90.000 200.000 

 

 

Finansiering 2021 2022 I alt Bevilget/ikke 

bevilget 

Region Midtjylland 55.000 45.000 100.000  

Kommune(r) 55.000 45.000 100.000 Bevilget 

Andre 0 0 0  

Egen medfinansiering *) 0 0 0  

Andet 0 0 0  

I alt  110.000 90.000 200.000  

 

*) En time beregnes til en sats på kr. 300. 
 

 


