Gentænk Landsbyen – i landsbyklynger
Vil I være en del af Aarhus2017? Vil I mødes med ligesindede og have ny inspiration?
Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og seks landsbyklynger på tværs af Region Midtjylland har
nu mulighed for at blive en del af Aarhus2017. Projektet er for nabolandsbyer, der er eller vil i gang med
at danne et tættere samarbejde og for landsbyer på tværs af kommunegrænserne, som deler interessefællesskab om fx madproduktion, musik, kunst eller andet. Projektet giver landsbyklyngen mulighed for
at danne netværk regionalt og eventuelt internationalt alt efter ambitionsniveau og interesser.
Aarhus2017-projektet Gentænk Landsbyen afsætter 200.000 kr. til deling mellem 4-6 landsbyklynger.
Herudover hjælper Gentænk Landsbyen med at facilitere de fælles aktiviteter mellem de deltagende
landsbyer. Lokal / kommunal medfinansiering vil kunne give den enkelte landsbyklynge endnu mere
økonomisk volumen.
Projektperioden løber frem til udgangen af 2017.
Aktiviteter
 Landsbyklyngen etablerer samarbejde om lokalområdets faciliteter og sociale aktiviteter.
 Landsbyklyngen etablerer en styregruppe / fællesråd med repræsentanter fra de landsbyer, der er
med i klyngen.
 Ved projektets start beskriver Landsbyklyngen de landsbyer, der indgår i klyngen: Fx byernes størrelser, fællesfaciliteter, nuværende samarbejde og om der er et naturligt samlingspunkt for landsbyerne i klyngen (fx en skole, en fælles forening eller et særligt naturområde).
 I alle klynger afholdes et 1-dags procesforløb, hvor klyngen får udviklet eller formet en fælles profil.
Der tages også hul på snakken om, hvilken retning man ønsker landsbyklyngens samarbejde skal
tage.
 Landsbyklyngen afholder et fællesarrangement eller aktivitet senest i 2017.
 Landsbyklyngen deltager i Gentænk Landsbyens Landsbytræf: 1. november 2015 i Selde (Skive
Kommune), 2016 i Hedensted Kommune og 2017 i Favrskov Kommune.
 Repræsentanter fra landsbyklyngen deltager i en arbejdsdag for alle landsbyklyngerne, hvor man
forbereder en fælles præsentation af projektet til Landsbytræffet i 2017.
Landsbyklyngens hjemkommune leverer sekretariatsbistand mv. til landsbyklyngen.
Landsbyklyngens udvikling dokumenteres af deltagerne med henblik på løbende deling og udveksling af
de opnåede erfaringer og viden. Dokumentationen kan foretages ved tekst, film eller billeder og ved opslag på www.facebook.com/rethinkthevillage.
Deltagelse
Sørg for at få opbakning fra jeres egen kommune. Send herefter vedlagte ansøgning til Gentænk Landsbyen senest den 9. oktober 2015 på meba@favrskov.dk. Yderligere oplysninger kan fås hos Mette Byrgiel Bach på 89 64 41 02.
Se mere om Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad her: http://www.aarhus2017.dk/

ANSØGNING OM DELTAGELSE I GENTÆNK LANDSBYEN – LANDSBYKLYNGER
På baggrund af annoncering efter deltagere i delprojektet landsbyklynger er nedenstående udfyldt:

Deltagende landsbyer: ______________________

Kommune:____________________

Profil / fokusområde (valgfri):
___________________________________________________________________________________

Kontaktperson i klyngen: (navn, e-mail, tlf.)______________________________________________

Kontaktperson i kommunen: (navn, e-mail, tlf.)___________________________________________

Ønsker at starte processen (dato, senest i starten af 2016): ________________________________

Særlige bemærkninger / ønsker:
___________________________________________________________________________________

Ansøgningsskemaet sendes til Gentænk Landsbyen på meba@favrskov.dk senest den 9. oktober
2015.
De indsendte ansøgninger vurderes i Gentænk Landsbyens tværkommunale projektgruppe og deltagerne udvælges blandt andet ud fra landsbytype, emner og geografisk spredning i Region Midtjylland.

