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FORORD

Hvis I er et landsbysamfund, der har ambitioner om at blive eller agere mere Smart, eller du/I hjælper 
landsbysamfund med at blive mere Smarte, så henvender denne vejledning sig til jer. Denne vejledning 
henvender sig også til jer, hvis I bare har lyst til at vide lidt mere om, hvad konceptet “Smart Landsby” 
er, hvad der menes med “Smart”, og hvad der menes med “Landsby”. Vejledningen er resultatet af to års 
intenst arbejde med landsbysamfund i hele Europa inden for rammerne af projektet ”Første forberedende 
indsats for Smarte landdistrikter i det 21. århundrede” (Smart Rural 21).1 Projektets formål har været at 
hjælpe landsbysamfund i hele Europa med at udvikle og implementere deres smart-landsby-strategier 
på en eksperimentel måde, og at udlede konklusioner og anbefalinger fra processen. 21 landsbysamfund 
– med forskelligartede særpræg – blev udvalgt fra hele Europa til at modtage støtte til deres strategi 
udvikling og -implementering gennem projektet “Smart Rural 21”. Grundet landsbysamfundenes store 
interesse i at deltage har projektet også samarbejdet med over 100 andre landsbysamfund (kaldet 
Come Along!-landsbyer) gennem diverse udvekslinger landsbyerne imellem og kapacitetsopbyggende 
foranstaltninger.

Projektet og vejledningen har samme ledetråd: de henvender sig til landsbysamfund. Smart 
Rural 21 har fra starten arbejdet med lokalsamfund, og haft fokus på deres behov, fra udviklingen af en 
strategi til implementeringen af smarte løsninger. Denne vejledning bygger på erfaringen fra arbejdet 
med lokalsamfundene, deres feedback, udfordringer og resultater hen ad vejen. Med denne vejledning 
deler vi den erfaring, vi har høstet igennem hele projektet, for på den måde at stille den til rådighed, så 
et større interesseret publikum i videst muligt omfang også kan få udbytte af processen.

Målet med vejledningen er ikke at give en komplet værktøjskasse til brug for dem, der ønsker at 
begynde rejsen mod at blive en “Smart Landsby”. Målet er snarere at opsætte nogle rammer, fremhæve 
de vigtigste erfaringer og vise vej til de rette kilder og ressourcer for interesserede lokalsamfund. Hvis 
I ønsker at begynde jeres egen rejse mod at blive en Smart Landsby, vil I skulle grave lidt dybere i de 
tilgængelige ressourcer og tilpasse værktøjskassen til jeres egne behov. Vi håber, denne vejledning vil 
udgøre det første skridt på jeres rejse!

Edina Ocsko (projektkoordinator) på vegne af Smart Rural 21-teamet

1 Et 2,5-årigt projekt finansieret af Europa-Kommissionen (DG AGRI) og ledet af E40-gruppen
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1. HVAD ER EN SMART LANDSBY?
Skønt der igennem de seneste årtier er blevet skabt 
adskillige Smarte Landsbyer, er selve konceptet Smart 
Landsby relativt nyt. Det blev første gang formuleret 
“officielt” gennem EU’s indsats for Smarte Landsbyer 
i 2017 af Europa-Kommissionen på foranledning 
af Europa-Parlamentet. Samme år lancerede Det 
europæiske netværk for landdistriktsudvikling 
(ENRD)’s kontaktpunkt sin Tematiske arbejdsgruppe 
om Smarte Landsbyer for at lette udvekslingerne 

mellem interessenterne omkring det nye koncept. 
Mellem 2018 og 2019 lancerede Europa-Kommissionen 
Pilotprojektet om smarte økosociale landsbyer med 
det formål at fastlægge en udførlig definition af 
Smarte Landsbyer samt identificere relevant god 
praksis og casestudier. Det er vigtigt at notere sig, 
at hver medlemsstat kan have sin egen definition af 
Smarte Landsbyer alt efter den nationale kontekst.2

I definitionen af Smarte Landsbyer (som 
defineret af Pilotprojektet om Smarte 

økosociale Landsbyer) hedder det: Smarte Landsbyer 
er lokalsamfund i landdistrikter, som udvikler 
smarte løsninger for at overkomme udfordringer 
i lokal kontekst. De bygger på lokalt eksisterende 
styrker og muligheder for at iværksætte en proces 
til bæredygtig udvikling af deres territorier. De 
benytter en deltagerorienteret tilgang til at udvikle 
og implementere deres strategier for at forbedre 

deres økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, 
navnlig ved at fremme innovation og anvende 
løsninger fra de digitale teknologier. Smarte 
Landsbyer drager fordel af samarbejde og alliancer 
med andre lokalsamfund og aktører i landdistrikterne 
og byområder. Iværksættelsen og implementeringen 
af Smart-Landsby-strategier kan bygge på 
eksisterende initiativer og kan være finansieret af et 
udvalg af offentlige og private kilder.

Den 1. forberedende foranstaltning om Smarte 
Landdistrikter i det 21. århundrede – Projektet Smart 
Rural 21 (december 2019 – november 2022) havde 
til formål at oversætte definitionen til den virkelige 
verden ved at hjælpe landsbyer i hele Europa med at 
udvikle og implementere smart-landsby-strategier. 
Den 2. forberedende foranstaltning om smarte 
landdistrikter i det 21. århundrede – Projektet Smart 

Rural 27 blev lanceret i 2020 (med et forløb indtil 
slutningen af 2023) med det formål at bistå effektive 
støtterammer for Smarte Landsbyer i hele Europa med 
analytisk arbejde, informationsdeling (både om smarte 
landsbysamfund og støtte til Smarte Landsbyer) samt 
gennem oprettelsen af et observationscenter for 
smarte pilotlandsbyer.

Konceptet Smarte Landsbyer har været et attraktivt 
koncept, men definitionen har været vanskelig 
at fortolke og implementere. To grundlæggende 

spørgsmål, som ofte dukker op, når der er tale om 
Smarte Landsbyer, er “hvad er smart?” og “hvad er en 
landsby?”. Lad os starte med det sidste spørgsmål.

HISTORIEN BAG EU-KONCEPTET “SMARTE LANDSBYER”

EU’s indsats 
for Smarte 
Landsbyer

ENRD’s Tematiske 
arbejde om 

Smarte Landsbyer

Pilotundersøgelse 
om Smarte 
økosociale 
Landsbyer

1. forberedende 
foranstaltning for 

Smarte Landdistrikter i 
det 21. århundrede

2. forberedende 
foranstaltning for 

Smarte Landdistrikter i 
det 21. århundrede

2017 2017 2017-2019 2019-2022 2020-2023

2 Se også de nationale definitioner i Medlemsstaternes faktablade.
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.smartrural21.eu/
https://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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I definitionen af Smarte Landsbyer i rapporten fra 
Pilotprojektet om Smarte økosociale Landsbyer 
foreslås det at anvende OECD’s eller EUROSTAT’s 
Landdistrikts-typologi, når man fastsætter, hvad et 
landsbysamfund er. Denne typologi inddeler kommuner 
i kategorierne “landkommune”, “provinskommune” 

eller “storbykommune”. I forbindelse med Smarte 
Landsbyer giver det mening at tage kommuner 
(eller landsbysamfund inden for kommunale 
områder) i betragtning, når de tilhører kategorierne 
“landsbysamfund” og, i visse tilfælde, “byer og 
forstæder”.

1.1 HVAD ER EN LANDSBY?
Definitionen henviser til lokalsamfund i 
landdistrikterne, hvilket er et bredere udtryk 
end “landsby”, idet “landsby” i visse tilfælde kan 
være begrænsende og/eller uegnet til at beskrive 
landsbysamfund i en given national kontekst. I denne 
vejledning anvender vi ofte “landsbysamfund” snarere 
end “landsbyer”. Udtrykket Smarte Landsbyer (skrevet 
med stort) henviser dog til selve konceptet.

Et spørgsmål, der ofte stilles, er, hvor stort eller hvor 
lille et lokalsamfund kan være, når vi ser på det 
ift.  Smart Landsby tilgangen, og hvorvidt det har 

nogen betydning, i hvilken type område det ligger 
(fx fjernt fra eller tæt på en by). Generelt er der ingen 
specifikke begrænsninger eller restriktioner, og de 
udvalgte Smart Rural 21-landsbyer3 repræsenterer 
da også en stor forskelligartethed i denne 
henseende (se diagrammerne herunder). Det største 
landsbysamfund blandt de udvalgte Smart Rural 
21-landsbyer er Mouans-Sartoux (FR) med omkring 
10.000 indbyggere; det mindste er Ostana (IT), der er 
beliggende i et bjergområde i Alperne og har omkring 
50 permanente indbyggere.

3 I Smart Rural 21-projektet er 21 landsbyer blevet udvalgt til at modtage hjælp inden for projektets rammer til udvikling af en   
 smart-landsby-strategi og implementering af smarte løsninger.

Første forberedende indsats for Smarte 
Landdistrikter i det 21. århundrede
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1.2 HVAD ER SMART?
Innovation er et af de vigtigste elementer i Smarte 
Landsbyer. Innovation udløses normalt af et behov 
og en lyst til at ændre noget, af trangen til at løse en 
bestemt udfordring.
Skønt der findes adskillige definitioner på “innovation” 
i forbindelse med udvikling af landdistrikterne,4 har 
innovation ikke nogen klar definition i forbindelse med 
Smarte Landsbyer. Dette er ikke overraskende, da 
innovation er virkelig vanskelig at definere i en territorial 
kontekst. Vanskeligheden beror på, at hvorvidt en 
løsning er innovativ, i høj grad afhænger af den særlige 
kontekst, den implementeres i. Med andre ord kan 
noget, der er almindelig praksis i ét lokalsamfund, være 
fuldstændig nyt i et andet. Innovation skal derfor altid 

ses i sin egen (lokale) 
kontekst. Hvordan 
landsbyerne kan 
identificere de 
rette innovationer 
omtales yderligere 
i afsnit 3.2.
At sige at “smart 
= digital” ville 
tilsyneladende løse 
problemet, idet 

det ville give et enkelt referencepunkt (kriterium) for 
enhver, uanset om de foretager sig noget “smart” 

eller ej. Alle er 
enige om, at 
digitalisering er 
noget, vi ikke 
længere kan 
ignorere, og at hvis 
vi vil overleve i det 
21. århundrede, er 
vi nødt til at forsøge i det mindste at holde trit med 
den digitale innovation og udnytte det store udvalg 
af muligheder, den giver. 
Spørgsmålet er imidlertid ikke så enkelt.
Hvorfor? Fordi man groft sagt kunne begynde at 
anvende en digital teknologi, uden at den havde 
nogen reel indvirkning på lokalsamfundet, og når det 
kommer til stykket drejer Smarte Landsbyer sig helt 
og holdent om lokalbefolkningen. I denne betydning 
betyder Smart at anvende innovative løsninger 
(herunder digital teknologi), der involverer og/eller 
har en reel indvirkning på lokalbefolkningen.
Der har været en lang debat om, hvorvidt man 
burde begrænse “smart” til “digital” i forbindelse 
med Smarte Landsbyer – svarende til den metode, 
der blev brugt i projektet Smarte Byer (Smart Cities). 
Der har dog været enighed om, at innovation ikke 
skulle begrænses til “digitale” spørgsmål. For det 
første lider mange landdistrikter under den “digitale 

Lokale administrative enheder (LAE’er) 
anvendes til at opdele EU’s territorium for 

at udarbejde lokal statistik. Alle landene klassificerer 
ikke deres lokalt administrerede områder på samme 
måde, og LAE’er kan svare til flere forskellige 
administrative enheder, herunder kommuner, sogne 
eller kvarterer. 
Smarte Landsbyer fungerer på forskellige administrative 
niveauer. De fleste af Smart Rural 21-landsbyerne 
er for eksempel LAE2 eller lavere, og visse er LAE2 
med flere mindre bosættelser eller flere indbyrdes 
forbundne LAE2’er. LAE2-områder klassificeres ifølge 
deres urbaniseringsgrad (DEBURGA) som storbyer, 
byer eller forstæder og landsbysamfund – hvor de 
fleste lokalsamfund er beliggende i landkommuner, 
(se illustrationen til højre). 
Her finder I typologien og statistik for jeres LAE2-
område. 

       Administrative grænser: ©EuroGeographics ©UN-FAO ©Turks
Kartografi: Eurostat – GISCO, 05/2018

Storbyer (Tæt beboede områder: mindst 50 % af befolkningen bor i bykerner)

Byer og forstæder (Områder med intermediær beboelsestæthed: mindre end 50 % af befolkningen bor i landlige  
netkvadrater/ områder, og mindre end 50 % af befolkningen bor i bykerner)

Landdistrikter (Tyndt beboede områder: mere end 50  % af befolkningen bor i landlige netkvadrater/ områder)
Data ikke tilgængelige

“Hvis du ikke føler, du står 
over for en udfordring, så 
må jeg desværre sige, at 
du ikke vil komme til at 
innovere.” 

Professor Henrique Leitão, 
Agri Innovation Summit 
(Lissabon), 2017

Logoet for Smarte Logoet for Smarte 
Landsbyer, “halv lyspære – halv Landsbyer, “halv lyspære – halv 
placering”, skal symbolisere, at placering”, skal symbolisere, at 
innovation i Smarte Landsbyer innovation i Smarte Landsbyer 
altid skal betragtes i den lokale altid skal betragtes i den lokale 
kontekst. kontekst. 

4 Ifølge EIP-AGRI’s definition er innovation for eksempel – for at sige det kort : “en idé, der omsættes til praksis med et godt resultat”.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about
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kløft” (utilstrækkelig adgang til hurtigt bredbånd), 
og en fokusering på digitalisering kunne øge kløften 
mellem mere avancerede og mere tilbagestående 
områder. For det andet er det blevet understreget – 
baseret på tidligere erfaringer – at digital teknologi 
er en vigtig, men ikke nødvendigvis den eneste måde 
at være eller blive smart på. Ifølge Pilotprojektet om 
Smarte økosociale Landsbyer: “Digitalisering er et 
værktøj, men ikke et mål i sig selv. Brugen af digitale 
teknologier er ikke det, der definerer en Smart Landsby, 
lige som digital teknologi ikke er den eneste måde at 
nå sine udviklingsmål på. Det er klart, at løsningerne 
også anvender en lang række ikke-digitale værktøjer.” 
ENRD’s tematiske gruppe om Smarte Landsbyer 
nåede frem til lignende konklusioner.
I EU’s definition på Smarte Landsbyer siges det, at 
Smarte Landsbyer “anvender innovative løsninger 
[…], navnlig ved at inddrage løsninger med digitale 
teknologier”. “Navnlig” betyder, at inddragelse af 
digitale teknologier er vigtigt, men ikke den eneste 
måde at blive smart på. Det skal bemærkes, at nogle 
medlemsstater muligvis kan komme op med andre 
definitioner på Smarte Landsbyer (fx med mere fokus 
på det digitale aspekt).

Så inden I kaster jer ud i at udvikle noget 
“digitalt” og trendy, bør I altid overveje, 
hvorfor og til/for hvem I gør det, og 
hvilken sandsynlig (samfundsmæssig) 

ændring det vil medføre i lokalsamfundet.
Raudanmaa (Finland) er et godt eksempel på 
sociale innovationsindsatser. Det engagement, 
landsbykooperat ivet 
og medlemmerne af 
lokalsamfundet har 
udvist i projekter, 
såsom det fælles 
fiberbredbåndsnetværk, 
den multifunktionelle 
landsbyhub og de lokale 
landsbytjenester (hvor 
der anvendes digital 
teknologi), kan tjene til 
inspiration for andre. I Stanz im Mürztal i Østrig er der 
skabt nye muligheder for social innovation i interaktion 
med energiomstilling og digitalisering (under 
anvendelse af blockchain-teknologi kombineret med 
et lokalt token-system).

“Vi ønsker at gøre 
vores forsamlingshus 
til hjertet i Raudanmaa, 
som skolen tidligere var 
det.” 

Heini Niklas-Salminen, 
Raudanmaa, 2021

“Social innovation” har været en lige så vigtig 
side af Smarte Landsbyer som digital/teknologisk 
innovation. Den deltagerorienterede tilgang og 
effekten af smarte løsninger på landsbysamfundet 
er et nøglekrav for Smarte Landsbyer. Når innovative 
løsninger påvirker lokalsamfundet, og/eller når der 
skabes nye deltagerorienterede processer (sociale 
praksisser), taler vi om “sociale innovationer”.
For eksempel er der et projekt under Horison 
2020 SIMRA (Social Innovation in Marginalised 
Rural Areas = Social innovation i marginaliserede 
landdistrikter) der definerer social innovation som 
“rekonfigureringen af sociale praksisser for at 
imødegå samfundsmæssige udfordringer, som 
søger at fremme den samfundsmæssige trivsel, 
og nødvendigvis inkluderende et engagement fra 
det civile samfunds aktører”. Programmet Horison 
Europa (EU’s forsknings- og innovationsprogram) 
foreslår, at “social innovation anbefales, når løsningen 
ligger i grænsefladen mellem sociale og tekniske 

løsninger og kræver sociale ændringer, 
nye sociale praksisser, socialt ejerskab eller 
markedsudvikling”.
Nogle Smart Rural 21-landsbyer havde planer om at 
udvikle smarte digitale løsninger. I visse lokalsamfund 
måtte den oprindelige idé dog tages op til fornyet 
overvejelse. Dette gjaldt særligt e-sundheds- og 
e-pleje-løsninger, navnlig rettet mod de ældre. 
Udvikling af smarte e-sundhedsapplikationer er ikke 
nødvendigvis den rigtige eller den eneste smarte 
måde at løse udfordringen med at yde pleje til 
ældre på. Sådanne værktøjer kræver omhyggelig, 
forudgående planlægning og kapacitetsopbygning, 
før det kan afgøres, om det er værd at investere i 
e-sundhedsværktøjer. Smart Rural 21-projektet har 
udviklet en sådan planlægningsproces med tre af 
projektets landsbyer (Dingle - IE, Sollstedt - DE og 
Penela - PT). Resultaterne kan findes på de relevante 
landsbysider.

https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/social-innovation-marginalised-rural-areas-simra-0
https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
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1.3 HVORDAN ADSKILLER KONCEPTET SMARTE LANDSBYER  
SIG FRA LEADER/CLLD?

Smarte Landsbyer sammenlignes ofte med LEADER/
CLLD (Community-Led Local Development = lokal 
udvikling styret af lokalsamfundet). LEADER har 
uden tvivl mange lighedspunkter med Smarte 
Landsbyer, navnlig hvad angår nøgleprincipperne 
bag to af virkemidlerne. LEADER/CLLD vil også være 
et vigtigt virkemiddel og en vigtig finansieringskilde 
for fremtidige strategier og løsninger for Smarte 
Landsbyer (se også afsnit 2.4 om finansieringen af 
smarte løsninger), og LEADER’s LAG’er (Local Action 
Groups = lokale aktionsgrupper) kan ofte fungere som 
“innovationsmæglere” og støtter for landsbyerne. 
For eksempel blev processen for Dingle’s (IE) Smart-
Landsby-strategi ledet af deres LAG (NEWKD), mens 
Raudanmaa (FI), Torup (DK), Kythera (GR) og andre 
Smart Rural 21-landsbyer har modtaget finansiel og 
teknisk støtte til deres Smart-Landsby-processer fra 
deres LAG’er.
Der er dog også nogle nøgleforskelle, der kendetegner 
konceptet Smarte Landsbyer:
•	 Smarte Landsbyer handler meget om at 
involvere lokalsamfundene – dvs. små aktioner 
i lokal skala – og at hjælpe dem med at finde en 
måde at løse deres lokale udfordringer på og udnytte 
det 21. århundredes muligheder. LEADER/CLLD 
fungerer på et højere geografisk og administrativt 
niveau. LAG-territorier omfatter flere landsbyer, men 
deres strategier formuleres for et større område 
og kan derfor ikke altid tage højde for hver enkelt 
lokalsamfunds specificiteter.
•	 LEADER/CLLD har en dedikeret institutionel 
struktur og tildelte midler, mens Smarte Landsbyer 
endnu ikke har nogen institutionel eller dedikeret 
politikstruktur. Dette er også en fordel i den 
forstand, at der er mere plads til eksperimenter 
og pilotforsøg, navnlig hvad angår anvendelsen af 
forskellige finansieringskilder. Smarte Landsbyer bør 
ikke begrænses til kun at anvende LEADER-midler. En 
lang række finansieringskilder bør gøres tilgængelige, 
såsom midler fra samhørighedspolitikken, herunder 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
og Den Europæiske Socialfond (ESF), såvel som 
Genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF) eller Den 
Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF).

•	 Smarte Landsbyer styrker den lokale 
innovation og eksperimenteren gennem smarte 
løsninger, der udspringer direkte af lokalsamfundene, 
med særligt fokus på det 21. århundredes nye 
udfordringer og muligheder, såsom klimatilpasning og 
digitalisering. I denne kontekst kan LAG’er spille rollen 
som nøglekatalysatorer for innovation ved at støtte 
skabelsen af Smarte Landsbyer i deres områder.

“- Var der nogen innovationer, hvor I 
mislykkedes?

- Ih ja, mange! For eksempel var der tre 
mislykkede forsøg på at finde en producent 
for oyaerne*. Det tog et års hårdt arbejde at få 
oyaerne klar, men vi vidste, hvad vi søgte, så vi 
endte med at opnå det…

Hampproduktionen. Fra vores synspunkt var 
det en fiasko. Vi fik en fin oplevelse, vi lærte 
en masse, men fra et økonomisk synspunkt 
opnåede vi end ikke halvdelen af den pris, 
vi havde forudsat. Du vil blive tosset over 
nederlagene, mange gange! Jeg hører “nej” så 
mange gange, og “nej” lyder ikke specielt godt 
for mig. Men når du gør noget, du tror på, åbner 
du dit hjerte en lille smule og opbygger en tillid, 
så folk ændrer deres indstilling.”

Piotr Ostaszewski, Tomaszyn (PL), Smart Café 

*Se mere om “oya” i boksen på næste side.

TIPS OG TRICKS: HVORDAN STARTER MAN INNOVATION?

	√ Innovation skal altid tage udgangspunkt i et behov – en lyst til at løse en bestemt udfordring i 
lokalsamfundet/landdistriktet. Tænk over de specifikke problemer og udfordringer, jeres lokalsamfund har 
behov for at løse.
	√ For at finde den rette innovation kræves en masse undersøgelser, snak med specialister, forskere og 

andre landsbyer.
	√ Innovationen dukker oftest op gennem interaktion mellem (lokale) folk, dvs. løsningen findes ikke altid 

uden for lokalsamfundet.
	√ Innovation kræver en masse eksperimenter og kan – pr. definition – føre til fiaskoer i nogle tilfælde.

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
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2. HVORDAN UDVIKLER MAN  
EN SMART-LANDSBY-STRATEGI?

En smart-landsby-strategi er en innovativ lokal 
udviklingsstrategi, dvs. en strategi, et koncept eller en 
plan, der udtænkes lokalt ved en deltagerorienteret 
tilgang, som giver landsbysamfundet en holistisk 
langtidsvision, og som skal iværksættes ved hjælp af 
innovative løsninger. De fem første trin i Smart Rural 

21-køreplans-værktøjet drejer sig om nøgletrinnene 
ved fastsættelse af en strategi, herunder (1) at komme 
i gang; (2) at kortlægge kontekst og interessenter; (3) 
at involvere interessenter; (4) at udvikle strategien;  
(5) smart-landsby-strategi.

2.1 HVORFOR BEHØVES DER OVERHOVEDET  
EN SMART-LANDSBY-STRATEGI?

En smart-landsby-strategi er kernen i konceptet 
Smarte Landsbyer. Ifølge definitionen benytter Smarte 
Landsbyer “en deltagerorienteret tilgang til at udvikle 
og implementere deres strategier for at forbedre 
deres økonomiske, sociale og miljømæssige forhold”. 
Men er en smart-landsby-strategi virkelig nødvendig 
for, at en landsby kan blive smart?

En strategi er relevant for at tænke 
struktureret og langsigtet. Men den er 
kun nyttig, i det omfang den hjælper et 
lokalsamfund til at forme og dele en fælles 

vision, tænke over, hvor landsbyen kunne tænke sig 
at være på mellemlang til lang sigt (fx om 5-10 år), 
og samle eksisterende initiativer og ideer. Strategier 
er vigtige for at forbinde forskellige initiativer og 
hjælpe landsbyen med at tænke på en mere holistisk 
måde (snarere end kun at fokusere på enkeltstående 

initiativer). Udviklingen af en smart-landsby-strategi 
kan være et særligt nyttigt næste trin til at blive 
en smart landsby for “landsbyer i overgang”, dvs. 
landsbyer som allerede har nogle smarte løsninger, 
men som endnu ikke har en fuldstændig integreret 
smart-landsby-strategi eller en langsigtet vision.
Smart-landsby-strategier kan også være effektive 
redskaber til at kommunikere omkring en landsbys 
vision både internt (over for medlemmerne af 
lokalsamfundet) og eksternt, fx over for forskellige 
forvaltningsniveauer (LEADER LAG’er, kommunalt, 
regionalt eller nationalt niveau). En udførlig strategi 
– som også er forbundet med prioriteter, der er 
fastlagt på højere administrative niveauer – kan også 
bidrage til at identificere finansieringskilder til 
implementering af strategien.

En traditionel og enkel metode til at spare på vandet og forbedre 
planternes vækst (innovation fra Tomaszyn, Polen)

Ost-Oya (olla, oya) er en neo-antik potte fremstillet af porøst, 
vandgennemtrængeligt ler, der graves ned i jorden og giver en 
naturlig vanding af haven med væsentligt mindre vandtab og mindre 
vandingsarbejde. Din Ost-Oya (olla, oya) skal blot fyldes med vand et par 
gange om ugen, så passer den sig selv. Hvordan virker det? 

Det er meget enkelt: Planternes rødder vokser instinktivt hen imod det porøse ler. Derved bliver de i stand til at 
optage nøjagtig den mængde vand, de har brug for, når de har brug for den. Hverken mere eller mindre. Dette 
gør, at vandforbruget falder, miljøet skånes, og din have ser endnu mere imponerende ud.

Kilde: https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/

HER FINDER I MERE INFORMATION OM KONCEPTET SMARTE LANDSBYER

Smarte Landsbyer: Koncept, problemer og perspektiver for EUs Landdistrikter, Think Tank European, 2021: en 
udførlig orientering om Smarte Landsbyer, deres nøgleelementer og udvikling.
Pilotprojekter, Smarte økosociale landsbyer: slutrapport, Ecorys et al., 2019: Projekt finansieret af Europa-
Kommissionen for at definere Smarte Landsbyer og identificere bedste praksis og casestudier.
Smarte Landsbyer: Revitalisering af landdistrikter, ENRD, 2018: Kort video, der forklarer konceptet Smarte 
Landsbyer
EU støtter Smarte Landsbyer, EUDigital, 2017: Kort video, der forklarer konceptet Smarte Landsbyer og dets udvikling

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/getting-started/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/mapping-context-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/engaging-stakeholders/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/designing-a-strategy/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://ost-oya.pl/en/ost-oya-2/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689349
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=ckB71hb0kx0
https://www.youtube.com/watch?v=EEPmjqxbxHk
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Det er vigtigt, at smart-landsby-strategier 
ikke blot udvikles som en formalitet. 
Et lokalsamfund skal prøve at udvikle en 
strategi, som samfundet har ejerskab til, som 

udvikler sig, og som kan blive et godt referencepunkt 
for fremtidsorienterede diskussioner og aktioner. Det 

anbefales ikke, 
at udvikle en 
strategi med 
det ene formål, 
at få adgang 
til finansiering 
(skønt dette 
s a n d e l i g 
er en af de 
p o t e n t i e l l e 
fordele ved 
at udvikle en 
strategi). Tænk 
over, om I 

har brug for en strategi, og hvordan I vil bruge den i 
forbindelse med udviklingen af jeres landsbysamfund. 
Udviklingen og implementeringen af smart-landsby-
strategien bør ikke betragtes som et projekt for 
en enkeltperson og/eller en konsulent. Selv hvis 
noget sådant skulle frembringe en formelt og 

indholdsmæssigt tilsyneladende attraktiv strategi, 
viser erfaringen, at “vinden hurtigt bliver taget ud 
af strategiens sejl”, og at der ikke vil være noget 
engagement til at implementere den. Sådanne 
strategier (eller projektforslag) kan muligvis tiltrække 
finansiering på kort til mellemlang sigt, men uden et 
reelt engagement og reel viden er disse tiltag dømt 
til at mislykkes i en kontekst, der går ud på at hjælpe 
et landsbysamfund med at overleve. Så lad være 
med at starte Smart-Landsby-processen blot for 
finansieringen. Gør det af overbevisning og ved 
hjælp af et lokalt engagement.
Formatet af smart-landsby-strategierne kan variere, 
men det anbefales at inkludere visse nøgleelementer 
(se herunder). Mange medlemsstater vil således 
kræve et enkelt format, fx et forenklet koncept eller 
en forenklet plan, for ikke at overbebyrde landsbyerne 
i uforholdsmæssig grad.

Udviklingen af en Smart-Landsby-
strategi var et krav til de landsbyer, 

der blev udvalgt til Smart Rural 21-projektet. 
Generelt fandt de fleste landsbyer (10 ud af de 12 
landsbyer, der besvarede spørgeundersøgelsen), at 
strategiudviklingsprocessen var (meget) nyttig. 
Dog fandt mange også, at processen var (meget) 
vanskelig. En vis skuffelse skyldes, at der oftest ikke 
er nogen direkte finansiering forbundet med smart-
landsby-strategierne (det kan med andre ord føles 
som om, at en sådan proces ikke kan betale sig). 0%

10%
20%
30%
40%
50%

En smule
vanskelig

Meget
vanskelig

Ikke særlig
vanskelig

Overhovedet
ikke vanskelig

Hvor vanskelig syntes I, processen med 
udvikling af en Smart-Landsby-strategi 

var? (12 besvarelser)

“Den vigtigste ekstra værdi ved 
at udvikle en strategi har for os 
været at “forbinde punkterne” 
mellem eksisterende projekter 
og nye ideer og samle dem i en 
helheds-strategi, der hjælper os 
til at fastsætte vores prioriteter 
og ansøge om ekstern 
finansiering.” 

Repræsentant for en SR21-
landsby, i besvarelse af 
spørgeundersøgelse

“Selvom landsbyen har flere 
lederskikkelser, er der ikke én, som er 
i stand til at forene lokalsamfundets 
repræsentanter.” 

Resultat af Smart Rural 21



9

2.2 HVAD BØR VÆRE NØGLEELEMENTERNE  
I EN SMART-LANDSBY-STRATEGI?

En smart-landsby-strategi forventes at indeholde 
elementerne i en “klassisk” lokal udviklingsstrategi, 
med det særpræg, at den inkluderer fremtidige 
innovative aktiviteter som aktioner. Som beskrevet 
udløses innovation oftest af en særlig udfordring eller 
et særligt behov. For at løse sådanne udfordringer er 
landsbysamfund nødt til at bygge på deres specifikke 
fordele og muligheder. En forståelse af disse aspekter 
kan føre til definition af visionen (og derefter målene) 
for landsbyens strategi. Lokalsamfundet skal kort sagt 
tænke over, hvor det ønsker at være om 5-10 år. Når 
først visionen og målene (baseret på udfordringerne 
og mulighederne) er defineret, skal strategien 

fastlægge, hvilken 
slags aktioner der 
kan iværksættes 
for at nå dertil, og 
hvilke ressourcer 
(finansielle og 
m e n n e s k e l i g e ) 
det vil kræve at 
implementere de 
planlagte aktioner.

TIPS OG TRICKS: HVORFOR UDVIKLE SMART-LANDSBY-STRATEGIER?

 √ En strategi er et generelt nyttigt aktiv, der kan hjælpe lokalsamfundet til at konsolidere sin vision, sine 
planer og sine fremtidige aktioner. 

 √ Udvikling af en smart-landsby-strategi kan også være ressourcekrævende og kan desuden kræve teknisk 
eller specialiseret viden (fx i forbindelse med opbygning af en logik, identifikation af løsninger, kontakt med 
interessenter mv.).

 √ Eftersom smart-landsby-strategier sjældent er direkte forbundet med finansiel støtte (endnu), skal 
landsbysamfund nøje overveje, om de ønsker at udvikle en strategi, i hvilket format, og til hvilken brug – 
indsatsen skal stå i forhold til det potentielle udbytte, ikke blot fra et finansielt, men også fra et menneskeligt 
synspunkt – såsom at arbejde i retning af en fælles vision for lokalsamfundet.

 √ Andre spørgsmål, såsom hvordan strategien skal opdateres, og hvem der skal stå for at styre og overvåge 
forløbet, skal også overvejes (ellers kan strategien hurtigt blive forældet).

 √ Eftersom de politiske foranstaltninger til støtte af Smarte Landsbyer stadig udvikler sig, kan 
landsbysamfundene muligvis have interesse i at undersøge, hvorvidt og hvordan specifikke politikker, 
programmer og indkaldelser til at støtte smart-landsby-strategier og -aktioner er udformet i andre 
medlemsstater og regioner.

“Vi undgår at sige strategi, 
for det ord har ofte en 
negativ klang, som noget, 
der nødvendigvis skal 
være virkelig enormt og 
kompliceret. Derfor har vi 
besluttet at bruge et andet 
ord: koncept.” 

Joanna Gierulska, det polske 
landbrugsministerie,  
1. regionale workshop
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Behovene/ udfordringerne/ svaghederne og 
mulighederne/styrkerne er blevet identificeret i alle 
de smart-landsby-strategier, der er udviklet af de 
udvalgte landsbyer i Smart Rural 21-projektet, og 
ordnet efter nøgleord. Nedenstående diagram viser 
de udfordringer, der blev identificeret af flere end fire 
af landsbyerne. De mest almindelige udfordringer i de 
udvalgte landsbyer vedrører:
•	 Affolkning, ungdomsfraflytning
•	 Mangel på services mv.: faciliteter, transport, 
uddannelser, boliger og sundhed.

Tilsvarende har de udvalgte landsbyer identificeret 
nøglefordelene i deres smart-landsby-strategier. De 
er også blevet ordnet efter nøgleord, og nedenstående 
diagram viser de kategorier, der blev omtalt af flere 
end fire landsbyer. Tiltrækningskraft og værdifuld 
natur betragtes som de vigtigste fordele, efterfulgt af 
et stærkt lokalsamfund, kulturarv og turisme.
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2.3 HVORDAN KAN MAN FINANSIERE EN SMART-LANDSBY-STRATEGI?
Det er det altdominerende spørgsmål, de fleste 
landsbysamfund stiller sig. 
En af hovedudfordringerne er, at der pt. ikke er nogen 
garanti for, at landsbyer, som udvikler smart-landsby-
strategier, vil have en bedre chance for at få adgang 
til forskellige former for finansiering. De nøjagtige 
detaljer for, hvordan disse processer vil blive støttet 
– dvs. gennem hvilke typer projektindkaldelser og 

andre mekanismer – er endnu ikke fastlagt. 
På baggrund af en 
indledende analyse 
forekommer det 
højst sandsynligt, at 
LEADER-mekanismen 
i mange lande vil 
blive brugt til at støtte 
udviklingen af smart-
landsby-strategier 
og bidrage til 
implementeringen af 
nogle af de planlagte 
smarte aktioner. Der 
er dog andre tiltag/
f o r a n s t a l t n i n g e r 
i den fælles 
landbrugspolitik, som 
muligvis også kan 
yde støtte til Smarte 
Landsbyer, såvel 
som andre politikker 
og programmer 
herunder Interreg og 

andre programmer under Regional udvikling (EFRU5 
f.eks. for lokal territorial udvikling og investeringer 
i infrastruktur),  Social udvikling (ESF6 f.eks. social 

inklusion) og Fiskeri udvikling (EHFAF)7 gennem 
FLAG-støtte.

EU er fast besluttet på at gøre Smarte 
Landsbyer til en realitet og giver hele tiden 
udtryk for dette synspunkt, samtidig med, 
at de presser medlemsstaterne til at skride 

til handling. Der er et stadigt stigende momentum 
omkring Smarte Landsbyer. Vi befinder os i en 
spændende fase af eksperimenter og pilotforsøg, og 
der er håb om, at de, der er proaktive mht. at føre 
Smarte Landsbyer ud i livet, også vil være de første i 
“køen til velfortjent finansiering”. 
Der er således adskillige medlemsstater, som ikke 
venter på, at ting bare skal ske, men som går i spidsen 
og begynder at eksperimentere med meningsfulde 
rammer i deres nationale kontekst.
Samtidig har EU i vidt omfang uddelegeret “magten” 
omkring programdesign og udgifter til finansiering 
til medlemsstaterne – med deraf følgende større 
fleksibilitet – og EU har ikke udtrykt nogen tydelig 
forpligtelse overfor medlemsstaterne, om hvordan 
de skal organisere rammerne for støtte til Smarte 
Landsby-ordningen. Europa-Kommissionen har dog, 
i samarbejde med Europa-Parlamentet, finansieret 
flere projekter til teknisk assistance for at støtte 
udvekslinger og planlægningsprocessen, og især 
Pilotprojektet om Smarte økosociale Landsbyer, 
og den første (Smart Rural 21) og anden (Smart 
Rural 27) forberedende foranstaltninger om Smarte 
landdistrikter i det 21. århundrede.

I forordningen 
om den fælles 

landbrugspolitik omtales 
Smarte Landsbyer 
som et nøgleværktøj 
til at “styrke den 
socioøkonomiske struktur 
i landdistrikterne” og til at 
“modernisere landbruget 
og landdistrikterne ved 
at fremme og udveksle 
viden, innovation og 
digitalisering”. Den fælles 
landbrugspolitik opfordrer 
også til – og forventes 
at støtte – samarbejde 
mellem smarte landsbyer. 
(Bemærkning 32, 78 
og 82 samt artikel 77 i 
forordningen om den 
fælles landbrugspolitik)

Smart Rural 21-projektet har indsamlet 
oplysninger om, hvad der foregår i hver 

medlemsstat med hensyn til rammepolitikken 
for støtte til Smarte Landsbyer. I kan se, hvad der 
foregår i jeres land, på Smart Rural 21-landenes 
websider, som viser de relevante finansieringskilder 
og organisationer, som arbejder med konceptet 
Smarte Landsbyer (så vidt de er kendt). Smart Rural 
21-projektet beskriver også i detaljer eksempler 
på vellykkede politikker. Dette har til formål at 
opmuntre de politiske beslutningstagere til handling. 

De enkelte landes sider vil også informere om mulige 
finansierings-muligheder.
Smart Rural 27-projektet vil fortsætte med at 
opdatere informationerne om Smarte Landsbyer i 
hver medlemsstat. Information om støtte til Smarte 
Landsbyer-ordningen deles via medlemsstatens 
faktablad om Smart Rural 27-projektet, og der vil blive 
organiseret arbejdsgrupper for at sikre bedre politik- 
og programplanlægning ved at samle de relevante 
interessenter.

5 Europæiske Fond for Regionaludvikling
6 Europæiske Socialfond
7 Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond

http://www.smartrural21.eu/
http://www.smartrural27.eu/
http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural27.eu/policies/
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3. HVORDAN IMPLEMENTERER MAN STRATEGIEN OG  
UDVIKLER SMARTE LØSNINGER?

Dette afsnit indeholder en vejledning i, hvordan 
man implementerer strategien ved hjælp af 
planlægning og gennemførelse af smarte løsninger. 
De relevante trin i Smart Rural 21-køreplanen kan 

også virke vejledende i denne proces, for eksempel: (1) 
planlægning af aktiviteter; (2) søgning efter løsninger; 
(3) virkeliggørelse af aktiviteter; (4) finansiering; (5) 
monitorering.

3.1 HVAD ER EN SMART LØSNING?
Smarte løsninger er innovative og inspirerende 
aktiviteter (projekter/initiativer) gennem hvilke 
målene i smart-landsby-strategien kan nås. 
Betydningen af “smart” og “innovation” er allerede 
blevet forklaret ovenfor (se afsnit 1.2).
De planlagte og realiserede aktiviteter i strategierne 
for Smarte Landsbyer forventes at imødekomme 
det 21. århundredes udfordringer og muligheder på 
en kreativ – og ofte ukonventionel – måde. Der er 
to vigtige udfordringer/muligheder, som får særlig 
opmærksomhed i Europa-Kommissionens strategiske 
mål, og følgelig også i Smarte Landsbyer:
•	 Sammenhæng og brug af digitale teknologier (i 
tråd med EU’s prioritet “Et Europa klar til den digitale 
tidsalder”);
•	 Klimatilpasning (i tråd med EU’s prioritet “Den 
europæiske grønne pagt”).
Disse nøgleområder er også i centrum af EU’s langsigtede 
vision for landdistrikterne (sammenhængende og 
modstandsdygtige landdistrikter) sammen med 
“stærkere” og “mere fremgangsrige” landdistrikter.
Som præsenteret ovenfor, så skal innovation og det 
“at være smart” ses i kontekst, og det vil i høj grad 
afhænge af udviklingsgraden af landsbyen. Smart 
Rural 21 ønsker dog at formidle inspiration til alle 
landsbyer gennem dets “Database med Smarte 
Løsninger”, som dækker mange forskellige tematiske 
områder og fremhæver de mest innovative aspekter, 
der er implementeret af de forskellige landsbyer. 
Disse løsninger kan overføres til andre landsbyer. 
Desuden er resultatet af de smarte løsninger, der er 
blevet støttet gennem de “udvalgte Smart Rural 21 
landsbyer” også tilgængeligt online dersom du ønsker 

at finde smarte løsninger, såvel som de processer, der 
førte til implementeringen af løsningerne.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: UDVIKLING AF EN SMART-LANDSBY-STRATEGI OG STØTTE

Strategiskabelon for Smarte Landsbyer, Smart Rural 21 (E40): en strategiskabelon, brugsvejledning og 
undervisningsvideo, der er blevet anvendt af Smart Rural 21-landsbyerne til at udvikle deres strategier.
Smart-Landsby-strategier, Smart Rural 21: en samling af strategier udviklet af Smart Rural 21-projektlandsbyerne
“Hvad sker der i mit land” – Smart Rural 21-sider: en beskrivelse af, hvordan forskellige politikker (både den fælles 
landbrugspolitik og andre) og organisationer støtter initiativer som Smarte Landsbyer i hver EU-medlemsstat
Smart Rural 21-køreplanen: praktiske værktøjer til strategiudvikling
Smarte Landsbyer-ordningen: information om ordningens forskellige rammer og værktøjer på europæisk og 
nationalt/regionalt plan 
Finansiering af Smarte Landsbyer gennem crowdfunding, præsentation på Smart Rural 21-projektets 2. Smart 
Village Academy (Akademi for Smarte Landsbyer)

Europa-Kommissionen lancerede i 2021 
en langsigtet vision for EU’s landdistrikter, der 
definerer fire tematiske nøgleindgrebsområder med 
betegnelserne “stærkere”, “sammenhængende”, 
“modstandsdygtige” og “fremgangsrige”. Disse 
områder svarer til de prioritetsområder, Smarte 
Landsbyer også kan handle indenfor.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/smart-village-strategy-template/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-step/smart-village-strategy/
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural27.eu/policies/
https://www.smartrural21.eu/wp-content/uploads/15.-Mauricio-OBrien_plenary_European-Crowdfunding-Network.pdf
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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3.2 HVORDAN FINDER MAN DE RETTE SMARTE LØSNINGER?
Smarte Landsbyer dækker en bred vifte af temaer 
og emner. De rette løsninger skal tilpasses til den 
specifikke kontekst i det enkelte landsbysamfund og 
kan dække et kæmpe udvalg af emner og temaer. Til 
illustration viser nedenstående diagram de vigtigste 
tematiske områder, der blev angivet af Smart Rural 
21-landsbyerne.
Mens landsbyerne implementerer en bred vifte af 
smarte løsninger, er der også fundet nogle fælles træk 
og “populære emner” i Smart Rural 21-landsbyernes 

smarte aktioner. 
Kan I identificere nogle af disse temaer 
som værende relevante for jeres 
landsby? Hvorfor ikke kaste et blik på de 

deltagende Smart Rural 21-landsbyers websider 
(med videoer og præsentationer) og tage direkte 
kontakt til landsbyerne? 

 Pensionistlandsby og (e-)pleje: Er digitalisering en        
 løsning?
Ældrepleje er en udbredt udfordring, navnlig når 
det drejer sig om at anvende smarte løsninger, der 
anvender digitale teknologier, e-pleje. Spørgsmålet 
er, om det kan betale sig at investere i digitale 
teknologier, og hvilke investeringer og menneskelige 
kapaciteter, der skal udvikles for at gøre tjenesterne 
effektive og bæredygtige. Hovedtema i Dingle (IE), 
Penela-Cumeeira (PT), Sollstedt (DE)

 Unge: Hvordan involverer man dem?
At inddrage unge, navnlig teenagere, i lokale 
aktiviteter har været en udfordring i mange 
landsbysamfund, herunder at finde de rette typer af 
socialiseringsaktiviteter samt styrke færdigheder og 
kompetencer. Hovedtema i Mukarov (CZ), Alsunga 
(LV), Ansó (ES)
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Hvor stor en procentdel af de udvalgte 
landsbyer, der inkluderer specifikke temaer i 

deres strategi

Foto af Dominik Lange

Foto af Arno Senoner

https://www.smartrural21.eu/villages/dingle_ie/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/sollstedt_de/
https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Digital teknologi: Hvordan kan man bruge det til at 
forbedre den lokale service?
Data- og informationsstyringsværktøjer, 
-platforme og -apps udvikles især med det formål 
at yde bedre service til lokalbefolkningen såvel som 
gæster, forbedre tjenesterne (herunder turisme) og 
forbinde beboerne med hinanden (social innovation). 
Hovedtema i Torup (DK), Profondeville (BE-Wallonia), 
Penela-Ferraria De São João (PT), Kythera (GR), 
Alsunga (LV)

Renovering af gamle bygninger: Hvad kan 
de bruges til og hvordan kan man gøre dem 
bæredygtige?

Fra gammel skolebygning til lokal gård og 
virksomheder 
Fra gammel mølle til lokal virksomhed og 
Landsbycenter 
Fra gamle kældre til turistboliger 
Økobyggeri omdannet til lokalt landbrugscenter og 
fælleslokaler

Landskabsplanlægning og genopbygning af gamle 
bygninger: Hvordan kan man bevare arkitektur, 
kultur og miljøarv?
(Gen)opbygning af (gamle) bygninger og 
landskabsplanlægning har været et hovedtema i 
flere af Smart Rural 21-landsbyerne. Hovedmålene 
er: (1) at udnytte gamle bygninger eller tilgængelige 
parceller til fordel for lokalsamfundet; (2) at finde 
bæredygtige (økovenlige) løsninger tilpasset de lokale 
miljøforhold og (3) at udvikle finansielt bæredygtige 
forretningsaktiviteter. Hovedtema i Ansó (ES), Sentviska 
Gora Plateau (SI), Tomaszyn (PL), Uppony (HU), 
Raudanmaa (FI), Virtsu (EE)

Bæredygtigt/regenerativt landbrug: Hvordan kan 
man bevare miljøet gennem anvendelse af nye 
landbrugsmetoder og -teknologier?
Nye teknologier (herunder smart landbrug) og 
metoder til opnåelse af et mere robust samfund og 
miljø (herunder regenerativt landbrug) udgør et af 
hovedtemaerne for Smarte Landsbyer på linje med 
målene for EU’s Grønne pagt. Hovedtema i: Tomaszyn 
(PL), Kythera (GR), Babina Greda (HR)

Foto af Myriam Jessier

Foto af Vidar Nordli-Mathisen

Foto af Canva

Foto af Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/torup_dk/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/sentviska_gora_si/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/uppony_hu/
https://www.smartrural21.eu/villages/raudanmaa_fi/
https://www.smartrural21.eu/villages/virtsu_ee/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
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Vedvarende energi og lokale 
energisammenslutninger: Hvordan kan man opnå 
uafhængighed ift. energi?
Vedvarende energi, med særligt fokus på lokale 
energisammenslutninger. I Stanz (AT) kombineres 
denne metode med lokal økonomi/lokal valuta og et 
token-system samt blockchain-teknologi. Hovedtema 
i: Stanz im Mürztal (AT)

Smarte mobilitetsløsninger: Hvordan sikrer man 
transport i afsidesliggende landdistrikter?
Smarte mobilitetsløsninger, herunder e-biler 
og bildeling, kan især hjælpe isolerede og/eller 
afsidesliggende lokalsamfund. Hovedtema i: Ostana (IT)

Disse temaer er fuldt på linje med de fire foreslåede 
aktionsområder i den langsigtede vision for 
landdistrikterne, nemlig:
1.	 Stærkere landdistrikter: for hvad angår 
eksemplerne om ældrepleje, involvering af unge og 
anvendelse af data og dataplatforme til at forbedre 
de lokale tjenester (flertallet af Smart Rural 21 
landsbyerne);
2.	 Modstandsdygtige landdistrikter: for hvad 
angår bæredygtig landskabsplanlægning og (gen)
op-bygning, regenerativt landbrug, sammenslutning 
omkring vedvarende energi (Stanz, AT; Tomaszyn, PL; 
Penela, PT; Kythera, GR);
3.	 Sammenhængende landdistrikter: for hvad angår 
smart mobilitet og digitalisering (fx Profondeville, BE-
Vallonien og bredbåndskonnektivitet i Raudanmaa, FI).
4.	 Fremgangsrige landdistrikter: for hvad angår 
erhvervsvirksomheder i landdistrikterne, som har 
været et gennemgående tema, herunder bæredygtige 
landbrugsvirksomheder (Tomaszyn, PL; Kythera, 
GR; Babina Greda, HR), turisme (fx i Kythera, EL) og 
erhvervsvirksomheder i landdistrikterne (fx i Torup, DK, 
og Raudanmaa, FI).
Det kan kræve en del undersøgelser og eksperimenter 
at finde den rette innovative løsning på en specifik 
udfordring eller udnytte en ny mulighed. Der findes 
flere veje til at identificere løsninger:  
•	 Specialistassistance er næsten altid nødvendig. 
Mens lokalsamfundet ofte er hovedkilden til 

innovationen, kan den relevante ekspertise ikke 
altid findes lokalt. Smart Rural 21-forsøget viste, at 
landsbyerne ofte har brug for at indhente ekspertise 
andetsteds fra for at iværksætte deres ideer. Ekstern 
ekspertise kan også fungere som “øjenåbner”, 
og landsbysamfundene anspores til at overveje 
løsninger, som de muligvis ikke havde tænkt på før.  
I denne kontekst kan det være fordelagtigt at etablere 
et offentligt- privat- forskning- civilsamfund- 
partnerskab (dette omtales ofte som “firedobbelt 
helix”-modellen – og den har allerede være anvendt med 
succes i visse landdistrikter8). For eksempel er Babina 
Greda (HR) og Kythera (GR) i nært samarbejde med 
universiteter for at yde de lokale landmænd knowhow 
om moderne og bæredygtige produktionsteknologier 
(herunder præcisionslandbrug). Profondeville (BE-
Vallonien) har som mål at forsyne de ansatte hos 
de lokale offentlige myndigheder med de rette 
færdigheder til at identificere og anvende lokale (big) 
data med hjælp fra specialister.

Undgå at blive metode-afhængig, dvs. 
forsøg at identificere ud-af-boxen 
løsninger, hav et åbent sind og søg efter 
nye ideer.

Smart Rural 21-landsbyerne finder den 
ekspertise, de har brug for, gennem specialiserede 
landsbyrådgivere, lokale specialistorganisationer 
(fx lokale universiteter, NGO’er mv.), lokale råd eller 
specialistorganisationer, specialistmedlemmer af 
landsbysamfundet, eksterne eksperter og ekstern 
ekspertise.

8 Se for eksempel SECAD (Irland)

Foto af Canva

Foto af Canva

https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/penela_pt/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/tomaszyn_pl/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=T1frEstVp30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=5QbY5AyLDqo&feature=emb_logo
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/babina_greda_hr/
https://www.smartrural21.eu/villages/kythera_el/
https://www.smartrural21.eu/villages/profondeville_be/
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2021/03/Enabling-Social-Innovation_Ryan-Howard-SECAD-Partnership.pdf
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•	 En database over smarte løsninger kan 
være nyttig til at få inspiration og ideer fra andre 
landsbyer. Der er mange forskellige databaser, såsom 
projektdatabasen fra Det europæiske netværk for 
landdistriktsudvikling (herunder eksempler indsamlet 
gennem ENRD’s tematiske arbejde om Smarte 
Landsbyer), eller EIP (European Innovation Partnership 

= Europæisk innovationspartnerskab) – AGRI 
database over operationelle gruppeprojekter. Smart 
Rural 21-projektet har udviklet sin egen database, 
der giver detaljeret og praktisk information om 
inspirerende løsninger, som er blevet implementeret i 
landsbysamfund. Der kan søges tematisk i databasen 
ved hjælp af nøgleord.

Ovenfor er en skærmudskrift fra Smart Rural 21-databasen over smarte løsninger.

•	 Erfaringsudvekslinger landsbyerne imellem, 
online og ansigt til ansigt, har tendens til at give det 
bedste udbytte for landsbysamfundene. Der er mange 
måder at komme i kontakt med andre landsbyer på. I 
kan komme direkte i kontakt med landsbyer gennem 
databaser eller på andre måder. Smart Rural 21-projektet 
har opfordret kraftigt til udveksling mellem landsbyer 
gennem smarte landsby-morgenkaffesessioner, hvor 
en af landsbyerne præsenterede deres innovative 
tilgange, og andre uformelt (over en kop kaffe) kunne 
stille spørgsmål og drøfte de specifikke initiativer. 
Desuden gjorde gensidige besøg det muligt for 
landsbyerne at besøge hinanden med støtte fra 
projektet, hvilket blev organiseret i sammenhæng 
med regionale smarte landsby-workshops eller som 
enkeltstående arrangementer. Akademiet for Smarte 
Landsbyer havde fokus på landsbyers tematiske behov. 
Via linkene kan I udforske landsbyernes inspirerende 
løsninger. Relevante lokalsamfundsnetværk kan også 

hjælpe til at skabe forbindelser til andre landsbyer 
(herunder landsbyfokuserede netværk såsom 
Netværket for Smarte Landsbyer).

Desværre er manglende sprogkundskaber 
stadig et problem, når et lokalsamfund 
planlægger at kommunikere med andre 
lokalsamfund på internationalt plan. Det er 

meget vigtigt, at nogen i jeres lokalsamfund kan tale 
engelsk, hvis I ønsker at kommunikere med andre 
lokalsamfund i Europa eller resten af verden.

Visse landsbysamfund begyndte at forbedre 
deres sprogkundskaber på baggrund af inspiration 
fra udvekslinger inden for Smart Rural 21-projektet. 
“Med vores kolleger er vi gået i gang med at lære 
engelsk, da vi føler, at det er en af vores store 
svagheder. At høre de andre tale godt engelsk har 
inspireret os.”

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/projects-initiatives_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-cafe/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/regional-workshops/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smart-village-network.eu/
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3.3 HVORDAN INVOLVERER MAN LOKALBEFOLKNINGEN I 
PLANLÆGNINGEN OG IMPLEMENTERINGEN AF LØSNINGER?

Involvering af lokalsamfundets 
medlemmer i strategiplanlægningen 
og -implementeringen er vigtig, ikke kun 
fordi den “deltagerorienterede tilgang” er 

et nøgleelement i metoden for Smarte Landsbyer, 
men mest fordi det uden de lokales involvering i – og 
“ejerskab” af – strategien vil forringe mulighederne 
for at strategien kan iværksættes senere hen.
Interessent-involvering kan være en vanskelig proces, 
især i større samfund og i områder, der er kendetegnet 
ved ekstrem affolkning, og/eller hvor lokalsamfundets 
menneskelige kapacitet er meget lav.
Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvordan 
interessenterne i et lokalsamfund kan involveres, da 
dette afhænger meget af samfundsmedlemmernes 
profil og aktivitetsniveau, det lokale lederskab samt 
andre faktorer. 
Erfarne landsbyledere har foreslået, at det for at 
motivere samfundsmedlemmerne er vigtigt, at ideer, 
der kommer fra samfundsmedlemmerne, bliver 
lyttet til, taget op og støttet. Medlemmerne af 
lokalsamfundet tildeles arbejdsopgaver – navnlig 
hvis det er frivilligt arbejde – som er konkrete (dvs. 
hvor start- og slutpunkterne og resultaterne kan ses), 
og der gives (små) belønninger/påskønnelser til de, 
der involverer sig i samfundsarbejde.
Specifikt værktøj om involvering af medlemmerne 
af lokalsamfundet kan findes i Smart Rural 
21-køreplansværktøjet.

De virkeligt succesrige lokalsamfund er de, 
der har vision, lederskab og frivillig indsats 
fra mindst nogle få, engagerede personer i 
landsbyen. Det behøver ikke nødvendigvis 

at være et stort antal mennesker i starten. Blot 
en eller to lokale personer (i visse tilfælde kaldet 
“gærmennesker” her i Danmark kalder vi dem Ildsjæle) 
kan begynde at gøre en forskel, hvis de ikke kun gør 
det for pengenes skyld men på grund af en “tro” og 
en vision. Der skal være mindst en eller to personer 
med den rette interesse, kunnen, engagement og 
kapacitet, som starter processen. Uden lederskab, 
ejerskab og en vision er det ikke muligt at start en 
rejse mod Smarte Landsbyer. 

Det er ikke nødvendigvis en formel styringsstruktur – 
fx en borgmester og dennes team – der kan igangsætte 
eller lede en proces til udarbejdelse af en smart-
landsby-strategi. Der er således mange forskellige 
styringsstrukturer blandt Smart Rural 21-landsbyerne.

Det faktum, at der ikke findes noget formelt 
institutions- eller finansieringssystem, 
men at der er et stærkt engagement fra 
europæisk side og fra visse medlemsstater 

ift. at yde støtte til Smarte Landsbyer gennem flere 
finansieringskilder, giver landsbysamfundene håb. 
Finansiering af innovative løsninger i forbindelse 
med lokal udvikling af landdistrikterne i et territorialt 
perspektiv foregår indtil videre – næsten udelukkende 
– via LEADER/CLLD. LEADER/CLLD vil helt sikkert 
forblive central til finansiering af Smarte Landsbyer. 
LEADER/CLLD har imidlertid en relativt lille andel af 
midlerne til udvikling af landdistrikterne, og der er 
brug for at få flere midler og flere beslutningstagere 
om bord for at få gennemført innovation i de lokale 
landsbysamfund. Smarte Landsbyer kan åbne nye 
døre. I skal bare blive ved med at banke på.

Det kan 
være hårdt 
at navigere 
rundt i junglen 

af EU-finansiering, 
p r o g r a m m e r , 
f o r a n s t a l t n i n g e r 
og indkaldelser af 
forslag, navnlig for 
et landsbysamfund 
med begrænsede 
ressourcer. Mange 
landsbysamfund bliver 
også desillusionerede, 
når de ikke får succes 

De fleste Smart Rural 21-landsbyer fandt, 
at involveringen af interessenter under 
strategiudviklingen var “en smule vanskelig” (data 
baseret på 12 besvarelser af spørgeundersøgelsen).
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Hvor vanskelig syntes I, involveringen og den 
deltager-orienterede proces var i udviklingen 

af jeres smarte-landsby-strategi?

“Folk kommer ofte til vores landsby og siger, 
vi kunne godt tænke os at iværksætte et 
projekt, og selvfølgelig tager vi imod alle med 
entusiasme. Men det er jo folk selv, der rent 
faktisk skal gøre det. Nogle gange kan du 
have 50 personer, der siger, de ønsker at gøre 
noget i Ostana, men kun 1 vender tilbage. Og 
så begynder vi at se på, om der er plads og 
muligheder for dem. På denne måde skaber vi en 
masse aktiviteter.” 
Enrica Alberti, landsbyen Ostana,  
Smart Café

Smart Rural 
21-projektet har 
ydet specialistassistance 
til nogle af 
landsbysamfundene for 
at identificere og ansøge 
om finansiering (såsom 
Ansó i Spanien, Ostana i 
Italien og Stanz im Mürztal 
i Østrig). I kan læse mere 
om disse landsbyers 
erfaringer ved at besøge 
landsbyernes websider og 
se deres køreplan.

https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
https://www.smartrural21.eu/villages/ostana_it/
https://www.smartrural21.eu/villages/stanz_at/
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med ansøgninger, der normalt kræver en masse 
energi og ressourcer, blandt andet grundet de strenge 
administrative betingelser. Derfor giver mange op, 
idet de tænker, at de har vigtigere, “reelle opgaver” at 
tage sig af, og det har de muligvis ret i. At involvere 
sig i EU-finansierede projekter er ikke altid let, og 
landsbysamfund kan have brug for specialist-assistance 
og -rådgivning for at identificere de rette indkaldelser, 
ansøge om finansiering og opfylde (de administrative) 
krav. Det er svært at sige, om investeringen vil lønne 
sig, men det er værd at prøve, da der findes mange 
relevante finansieringsmuligheder derude. Lige som 
andre ting er udarbejdelsen af en ansøgning også en 
færdighed, som med nogen støtte kan læres – især 
hvis I har de rette ideer og den rette motivation.
Foruden offentlig finansiering er landsbysamfund 
– og især de meste proaktive af dem – ofte nødt til 
at “tage deres fremtid i egne hænder” og overveje 
alternativ finansiering. Man kan blandt andet se på 
privat finansiering – bæredygtige forretningsmodeller 
– NGO’er/ fonde, crowdfunding samt EU’s finansielle 
instrumenter. 

Involvering af unge kræver særlig 
opmærksomhed og kreativitet samt de rette 
organisatorer. Involvering af unge har været et 
nøgleemne i flere af de udvalgte Smart Rural 
21-landsbyer. I Mukarov (CZ) har den største 
bekymring været, hvordan man kunne involvere den 
yngre generation i fælles aktiviteter: der blev oprettet 

en ungdomsklub (Hangout4Teens), som blev 
organiseret af en universitetsstuderende, der boede 
i landsbyen. I Alsunga (LV) har hovedfokus været at 
involvere unge og forbedre deres digitale viden og 
programmeringsfærdigheder (virtual reality). Ansó 
(ES) har god praksis for, hvordan børn blev involveret 
i at interviewe de ældre om landsbyens fremtid.

TIPS OG TRICKS: I SKAL STARTE ET STED

Selv i Smart Rural 21-projektet har vi set mere eller 
mindre succesrige tilfælde af landsbysamfund, hvad 
angår evnen til at “overbevise lokalsamfundet” om 
Smart-Landsby-processen. Formålet med projektet 
har været at forstå den virkelige dynamik i et 
landsbysamfund og blive i stand til at beslutte, 
hvad der virker, og hvad der ikke gør. I denne 
kontekst er fiaskoer også tilladt. Lad jer ikke vildlede 
(“ikke alt, der glimter, er guld”), og kig efter de sande 
værdier. 
Samtidig skal der altid tages højde for lokalsamfundets 
kapacitet. Projektet har arbejdet med inspirerende 
lokalsamfund ledet af én eller meget få engagerede 

mennesker i hårdt ramte områder, hvor der næsten 
intet lokalsamfund har været at involvere. Hvis I har 
ideerne og visionen, så vær ikke bange, I skal starte 
et sted.
Det er ikke et “nederlag”, når det er een eller meget 
få personer, som sætter processen i gang. Nederlag 
er manglen på ægte engagement og vision hos den 
eller de personer, der leder – eller snarere dominerer 
– processen, og hvor personlige interesser tager over 
ift. ideerne og visionen for landsbysamfundet eller 
landdistriktet.

Det 2. Akademi for Smarte 
Landsbyer (anden dag) var 
særligt fokuseret på adgangen til 
forskellige finansierings-kilder – især 
udarbejdelsen af crowdfunding-
programmer – for landsbysamfund.

https://www.smartrural21.eu/villages/mukarov_cz/
https://www.smartrural21.eu/villages/alsunga_lv/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/roadmap-toolbox/childhoods-power-for-community/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/smart-village-academy/
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Smart Rural 27-projektet har foretaget en analyse 
(september 2021), der dækker et bredt udvalg af 
initiativer i landsbysamfund, for at forstå, i hvilket 
omfang EU’s (og andres) finansiering er tilgængelig 
for landsbysamfund. 
Analysen viste, at de fleste løsninger implementeres 
med lokale/statslige, private eller nationale 
midler. Blandt EU-finansieringerne havde 

lokalsamfundene næsten udelukkende adgang til 
Landdistriktsudviklingsprogrammerne, og inden 
for dem til LEADER/CLLD. Dette fremhæver de 
potentielle udfordringer for lokale landsbysamfund i 
forhold til at få adgang til forskellige EU-finansieringer.
Kilde: Præsentation af Edina Ocsko, Koordinator af Smart 
Rural 27-projektet

Smart Rural 21-projektet har identificeret seks 
styringsmodeller under analysen af Smart-

Landsby-processen i de deltagende landsbysamfund. 
Hver model har både fordele og ulemper. De seks 
modeller er følgende:
•	 Model 1A: Relativt dominerende folkevalgt 
borgmester/viceborgmester og deres team
•	 Model 1B: Folkevalgt borgmester/viceborgmestre 
og stærkt engagement af lokalsamfundet
•	 Model 2A: Stærk(e) (ikke-folkevalgt(e)) lokal(e) 
leder(e)/lederfigur(er) med dominerende position

•	 Model 2B: Stærk(e) (ikke-folkevalgt(e)) lokal(e) 
leder(e)/lederfigur(er) og stærkt samarbejde med 
lokalsamfundet
•	 Model 2C: Lokal erhvervsperson/privatperson 
eller specialiseret organisation driver processen
•	 Model 3: Selvorganiserede lokale styringsgrupper 
af lokale beboere
Smart Rural 21-landsbyerne klassificeres ifølge 
de forskellige modeller som beskrevet herunder.  
Hvilken model hører jeres landsbysamfund under?
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TIPS OG TRICKS: FINANSIERING AF SMART LØSNINGER

 √ Det kan være tungt og besværligt at skulle finde 
vej i junglen af offentlige indkaldelser vedrørende 
finansiering, forstå betingelserne og ansøge. 
Informationerne om ordningen på Smart Rural 
21-hjemmesiden kan være et godt udgangspunkt for 
at identificere potentiel finansiering. I skal overveje, 
om I ønsker at begive jer ud på denne vej, og hvis I gør 
det, kan I muligvis få brug for specialistrådgivning.

 √ Søgning efter offentlige fonde og indkaldelser 
er ikke nødvendigvis den eneste måde at opnå 
finansiering på. Der kan findes andre alternativer, 
især med bæredygtige forretningsmodeller og 
crowdfunding.

 √ De mest succesrige eller de “smarteste” 
landsbysamfund er ikke nødvendigvis de, der 
har mest succes med at ansøge om finansiering. 
Visse lokalsamfund udvikler evnerne til at ansøge om 
finansiering, men der lader også til at være en risiko 
for at der kommer for meget fokus på finansierings-
mulighederne snarere end at følge sin strategi.

 √ Landsbysamfund kan være proaktive mht. at 
identificere de mest relevante ressourcer til netop 
deres formål (snarere end at forlade sig på, hvad 
der er tilgængeligt). Et godt udgangspunkt er at 
tænke over synergier mellem de lokale mål og 
mål på højere niveauer (fx de, der fastlægges af 
LEADER’s lokale udviklingsstrategier eller regionale 
programmer og politikker).

 √ Ud over de nationale finansieringsprogrammer 
findes der også grænseoverskridende/transnationale 
projektmuligheder, herunder indkaldelser fra 
LEADER’s transnationale samarbejde, Interreg, 
Europa for Borgerne, Erasmus+ og Horison Europa.

 √ Foruden Smart Rural 21 er der også andre 
europæiske initiativer, som arbejder på at støtte 
landsbyer og hjælpe med at udvikle smart-landsby-
strategier. Interessenter kunne med fordel følge 
udviklingen i Smart Rural 27-projektet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER: SMARTE LØSNINGER OG FINANSIERING

Smart Rural 21-køreplanen: praktiske værktøjer til strategi-implementering
Smart Rural 21-database over smarte løsninger: smarte løsninger med detaljer om implementeringen
Smart Rural 21-landsbyprofiler og løsninger: detaljeret information om de smarte aktioner, landsbyen 
har gennemført

4. KONKLUSION
I denne korte vejledning har vi prøvet at præsentere 
essensen af den erfaring, Smart Rural 21-projektet 
har høstet igennem arbejdet med landsbysamfund 
i hele Europa i 2020 til 2022. Budskaberne og 
ressourcerne er blot udgangspunkter på en rejse, 
som hvert landsbysamfund skal foretage på egen 
hånd. Det hårde arbejde ligger foran jer, I - som lever i 
landsbysamfund, der står over for mange udfordringer, 
men forhåbentlig også har en masse nye muligheder. 
Konceptet Smarte Landsbyer har til formål at give jer 
materiale og hjælpe jer på denne rejse. Det er endnu 
ikke et fuldt udviklet koncept. Lige som smarte og 
innovative løsninger i landsbysamfund er konceptet 
Smarte Landsbyer i sig selv et eksperiment. Hvorvidt 
det bliver en succes eller et spildt forsøg og tom snak 
afhænger af os alle sammen. I er ikke alene på denne 
rejse. Flere medlemsstater støtter aktivt Smarte 
Landsbyer i programperioden 2021-2027, og Europa-
Kommiss ionen 
fortsætter også 
med at yde støtte, 
herunder den 2. 
f o r b e r e d e n d e 
f o r a n s t a l t n i n g 
om smarte 
landdistrikter i 

det 21. århundrede (Smart Rural 27-projektet). Hop 
ombord, og få forbindelse til andre landsbyer for at 
dele mere erfaring.

“Den eneste måde at overføre 
information på er følelse, 
og det er meget vigtigt. En 
fætter til følelse er passion.” 

Fritz Pichler, 
Borgmester i Stanz

http://www.smartrural27.eu/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-solutions/
https://www.smartrural21.eu/villages/
http://www.smartrural27.eu/
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