Beretning til LAG/FLAG’s generalforsamling d. 24. april 2018
Også 2017 har været et travlt år for bestyrelsen.
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder
2 forretningsudvalgsmøder
1 offentligt temamøde
2 informationsmøder for ansøgere
2 møder med projektholdere
Der har været 2 ansøgningsrunder én i januar og én i september, hvor der begge
gange var der mange ansøgninger, vel og mærket kvalificerede ansøgninger.
Ved ansøgningsrunden med frist d. 17. januar kom der i alt 17 ansøgninger I denne
ansøgningsrunde kunne der søges til erhvervsprojekter både i LAG og FLAG og til
”attraktive levevilkår”, som kun kan søges i LAG.
9 ansøgninger blev indstillet til godkendelse. Heraf 7 ansøgninger om attraktive
levevilkår, og 2 ansøgninger fra FLAG

Ved ansøgningsrunden med frist d. 14. september fik vi i alt 6 ansøgninger. I denne
runde var det kun erhvervsprojekter under LAG og FLAG, der kunne søges og de 5 fik
tilskud. Heraf 3 ansøgninger under LAG og 2 ansøgninger under FLAG
Bestyrelsen har arbejdet grundigt med alle ansøgninger og vurderet dem og givet
dem point i systemet PROMIS, som er Erhvervsstyrelsens system til håndtering af
projekter.
Jeg ser det som en stor fordel, at der er 17 bestyrelsesmedlemmer. Heraf er de 5
udpegede af de to Djurslandskommuner og en er udpeget af Regionen. Det kan lyde
af mange, men der er ingen tvivl om, at de mange forskellige kompetencer, der til
stede giver et mangesidigt og nuanceret bidrag ved behandlingen af ansøgningerne.
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Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for det store
frivillige arbejde, de her yder.
Vi har i 1017 set væsentligt flere afsluttede projekter og overordnet set leverer de
en fin effekt, der ligger på linje med eller lidt over det, de har anslået i deres
ansøgning.
Kvaliteten i projekterne vurderes at være høj og der skabes gode effekter. Generelt
er der en positiv energi omkring de støttede projekter og mange mennesker
bidrager til projekterne og nyder gavn af effekterne.
Helt overordnet ligger vi rigtig godt ift. opfyldelse af målene i vores
udviklingsstrategi og set i forhold til de effekter, der er indrapporteret i PROMIS er vi
allerede godt på vej til at opfylde målene for programperioden.
I maj måned 1017 evaluerede vi strategien og de ansøgninger og projekter, vi har
fået frem til nu. Her blev det tydeligt, at vi ikke ønsker at ændre i strategien eller
dens målsætninger, da de stadig passer til vores områder.
I vores strategi ønsker vi, at videreudvikle og synliggøre Djursland som et område
fyldt med liv – erhvervsliv, foreningsliv og liv i landsbyerne. Vi ønsker at understøtte
projekter, der gennem stærke fællesskaber kan være med til at danne rammen for
det gode liv for nuværende og fremtidige borgere og turister, samt attraktive og
bæredygtige arbejdspladser i lokalsamfundene.
Strategien kan ses i vores pjece, som kan fås hos Helle.
Der blev dog sat fokus på, at vi har en enkelt delmålsætning i vores strategi som ikke
rigtig bliver søgt. Nemlig delmålsætningen om, ”at udvikle samarbejde og
nytænkning landsbyerne imellem, der skaber sammenhold og fællesskab f.eks. i
form at etablering af landsbyklynger”.
For at lave om på dette arrangerede vi d. 31. august 2017 en temaaften om
samarbejde på tværs af landsbyer. Denne aften var en stor succes med mange
deltagere og god diskussion under workshoppen. Evalueringen fra deltagerne viste
tydelig stor tilfredshed og ønske om lignende tiltag. Allerede i september kom der
en ansøgning ud fra en idé, der var fremkommet på temamødet.
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Det er dog et massivt problem for både vores projektholdere og os, at
sagsbehandlingstiden i ministerie igen er ualmindelig lang og kun vokser. En
udbetalingsanmodning i 2017 har taget mindst 3-4 måneder om at blive behandlet
og det ser desværre ikke ud til at blive bedre. Seneste prognose fra LAGsekretariatet er, at der vil gå 5-6 måneder for de udbetalinger, der indsendes nu. Det
er ikke ok.
Det lægger et stort pres på projektholderne, da de skal bære likviditetsudfordringen.
Nogle kommuner går ind og afhjælper denne udfordring ved at lægge penge ud til
projekter bevilget under ”attraktive levevilkår”, når de er godkendt i
Erhvervsstyrelsen.
Kommunerne på Djursland kunne overveje at give det samme tilbud til
projektholderne. Det jo er frivillige ildsjæle med et stærkt ønske om at forbedre
levevilkårene i deres områder, til gavn for bosætning og trivsel. Det er ikke rimeligt,
at de samtidig skal slås med at låne penge indtil udbetalingen kommer.
Der afholdes altid informationsmøder i god tid forud for ansøgningsfristerne, så
ansøgere kan blive godt klædt på til at søge. Også under processen med at lave
ansøgninger og bagefter med at overholde alle regler og bureaukrati, er der god
hjælp at hente.
Vores koordinator Helle Bøge Breindahl får meget ros af alle projketholdere for den
værdigfulde hjælp, støtte og vejledning, hun bidrager med. Det er vi bestyrelsen
meget tilfredse med. Ud over at Helle hjælper på det daglige plan, har hun også
deltaget i en række EU seminarer og workshops både i LAG og FLAG regi. Helle
deltog bl.a. på Folkemødet på Bornholm sammen med andre LAG’ere for at
synliggøre vores arbejde. I starten af året sendte vi en lille delegation til Finland for
at udforske muligheden for at deltage i et internationalt FLAG samarbejdsprojekt.
Det har dog ikke været muligt, da rammerne for internationalt samarbejde i den
nuværende bekendtgørelse er praktisk talt umulig.
Vi oplever i det hele taget store udfordringer med kraftigt reducerede budgetter og
øgede administrative byrder, samt lange sagsbehandlingstider. Staten har skåret ind
til benet og fjernet 30% af midlerne til LAG.
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I den forbindelse vil vi overveje i bestyrelsen, om vi skal søge Nord- og Syddjurs
kommuner om et mere permanent tilskud.
Det er der mange LAG/FLAG kommuner, der gør. F.eks. ved jeg, at LAG
Nordvestsjælland, der består af 5 kommuner, har vedtaget at støtte LAG-arbejdet
med 75.000 kr. om året fra hver kommune, både midler til projekter og til drift af
LAG.
Vi vil i bestyrelsen overveje, om vi skal søge vores 2 kommuner om et lignende
tilskud, så vi stadig kan opretholde den gode service overfor vores ansøgere.
Specielt er vi udfordret på vores driftsbudget og har svært ved at opretholde en
fuldtidsstilling til vores koordinator, hvilket er af afgørende betydning for vores
arbejde.
Vi har i LAG/FLAG kompetencer og ekspertise til at vejlede iværksættere til at få
gennemført deres idéer og på den måde være med til at skabe arbejdspladser i
vores kommuner.
På trods af de store nedskæringer oplever vi heldigvis stadig opbakning til arbejdet
og stor interesse for at ansøge.
Vi kan mærke, at landdistrikter og landdistriktspolitik kommer mere og mere i fokus,
og vi håber, at staten fremover igen vil bidrage med midler til uddeling til gode
projekter på Djursland.
LAG/FLAG Djursland arbejder for at styrke lokalsamfundet og sætte fart på
udviklingen af Djursland, som et godt sted at leve og arbejde.
Der er god brug for det og det giver gode effekter. Det skaber bedre levevilkår og
det skaber arbejdspladser.
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