
Skal I være Årets Landsby 2022? 

Har I eksempler på, hvordan I tager hånd om hinanden i jeres landsby? Og er I klar til at formidle det videre 

på skrift? Så er det nu, I skal spidse pennen og sende en ansøgning! 

Årets Landsby er en historisk pris, der i år uddeles for 26. gang. På spil er hovedpræmien på 50.000 kroner 

og den fornemme titel. 

Landsbyer kan sende en ansøgning frem til den 14. juni 2022 kl. 12.00.  

Ansøgningen må fylde maks. to sider og kan suppleres med en kopi af udviklingsplanen for landsbyen. 

Dette er ikke et krav og vil ikke indvirke på bedømmelsen. Ansøgere kan i ansøgningen tage afsæt i 

følgende spørgsmål: 

1. Hvilke tiltag målrettet borgernes mentale og fysiske trivsel er gennemført? 

2. Hvilken gruppe af beboere blev aktiveret som en del af initiativerne? 

3. Hvilken effekt har initiativerne haft? 

4. Hvordan kan de tjene til inspiration for andre landsbyer og mindre samfund? 

5. Hvordan taler landsbyens indsats ind i temaet ‘En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden’? 

Ansøgningen kan suppleres med en video på op til to minutters varighed, hvor landsbyen fortæller, hvorfor 

de bør blive Årets Landsby 2022. Ansøgninger og spørgsmål rettes til landsby@landdistrikterne.dk 

Vinderlandsbyen honoreres med 50.000 kroner, mens 2. og 3. pladsen hver honoreres med 25.000 kroner. 

Krav og vilkår  
For at komme i betragtning skal landsbyen have under 1.500 indbyggere og sende en ansøgning med en 

beskrivelse af de aktiviteter, de har gennemført, der taler ind i årets tema ‘En landsby, hvor vi tager hånd 

om hinanden’. Der vil i vurderingen af ansøgerne blive lagt vægt på følgende: 

1. Aktiviteter med konkrete effekter i form af øget tilflytning, ny erhvervsudvikling eller nye 

fællesskabsformer. 

2. Originaliteten og pionérelementet i landsbyens initiativer og idéer, herunder muligheden for at 

applicere landsbyens initiativer i andre kontekster. 

3. Gruppen af landsbybeboere, der står bag ansøgningen. 

Dato for komitéens besøg 

De tre landsbyer, der går videre til finalen, får besøg af komitéen i tre timer, hvor de skal vise landsbyen 

frem og præsentere aktiviteterne fremlagt i ansøgningen.  

Besøgsdagene bliver fordelt mellem d. 19. og 21. august 2022. 

Vinderlandsbyen modtager derudover 20.000 kroner til at arrangere en kåringsfest d. 1. oktober 2022,  

som komiteen gæster. 

Årets Landsby-prisen uddeles i et samarbejde mellem Landsforeningen Landsbyerne Danmark, 

Landdistrikternes Fællesråd og Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.  

Formanden for komitéen er Helene Simoni Thorup fra Stjær. 

For spørgsmål kan henvendelse rettes til Cecilie Davidsen Høj, tlf. 53 85 01 24 eller på 

landsby@landdistrikterne.dk  
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