Nyhedsbrev juni 2015

Nyheder fra LAG Djursland
Her følger de seneste nyheder fra vores arbejde med udvikling af landdistrikter og fiskeriområder.
Husk også at besøge vores hjemmeside www.lag-djursland.dk eller følg os på facebook.
I dette nyhedsbrev kan du læse om:







Status efter første ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Generalforsamlinger 2015
Fiskeri-LAG 2014-2020
Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende
Sommerferie

Status efter første ansøgningsfrist
Så er første ansøgningsrunde til den nye LAG-pulje overstået, og bestyrelsen valgte at støtte ialt ni
projekter med lidt over 1,3 mio. kr. i alt.
Bestyrelsen var på en hård opgave, da der skulle prioriteres og vælges blandt 25 stærke
ansøgninger om tilskud efter ansøgningsfristen midt i april. Det krævede da også et
bestyrelsesmøde mere end først beregnet at komme helt i mål. Resultatet blev altså, at ni projekter
blev indstillet til støtte på ialt ca. 1,3 mio. kr. Derudover har bestyrelsen valgt at afsætte 150.000 kr.
til sit eget projekt om ”Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre
Erhvervsdrivende”, der i forvejen har fået tilsagn om 300.000 kr. fra Landdistriktspuljen.
De ni indstillede projekter spænder over fem erhvervsprojekter og fire projekter under det, LAG’en
kalder attraktive levevilkår. De fire projekter, bestyrelsen her har valgt at prioritere, handler alle om
at skabe samlingssteder og sammenhold med et stort frivilligt engagement. Erhvervsprojekterne
spænder lige fra et lokalt glas- og kunstgalleri til kombination af krodrift og et professionelt
ridecenter. Uddrag af de indstillede projekters projektbeskrivelse kan ses på hjemmesiden.
Formanden Flemming Petersen udtaler: Dejligt at opleve det initiativ og den virkelyst, der
afspejles i de 25 ansøgninger. Det var hårdt arbejde, ikke mindst fordi den nye strategi for 20142020, sammen med et nyt prioriteringsværktøj udformet af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter (MBBL), har skullet stå sin prøve. Vi kom igennem, men ikke uden sved på panden,
så der er lagt op til tæt dialog med landets andre 25 LAG’er og MBBL med det formål at tune
procedurerne og værktøjerne til glæde for os alle.

Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Fik du ikke LAG-midler i denne omgang? Så er der stadig håb. Næste ansøgningsfrist er nemlig
allerede d. 17. august 2015. Hvis du vil vide mere om, hvad der skal til for at komme i betragtning
til LAG-tilskud, holder vi informationsmøde torsdag d. 25. juni kl. 19-21 i Aktivitetshuset, Nørre Allé
4 i Ebeltoft. Husk tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk eller på tlf. 2055 3305

Generalforsamlinger 2015
På generalforsamlingerne d. 27. april blev det blandt andet besluttet, at formand, næstformand og
koordinator påtager sig opgaven med at nedlægge den gamle LAG Djursland i løbet af 2015. Der
er stadig en del projekter, der mangler at søge udbetaling, og som alle skal gøres færdige inden d.
1. juli 2015.
I den nye LAG, blev der en vakant plads i bestyrelsen, og valg til to nye bestyrelsesmedlemmer,
nemlig Knud Julius Knudsen og Bent Nielsen.
Du kan finde materiale og referater fra de to generalforsamlinger på vores hjemmeside.

Fiskeri-LAG 2014-2020
På generalforsamlingen blev det også besluttet at vi fortsat vil arbejde for at få en integreret land
og fiskeri LAG på Djursland. Vi afventer fortsat den endelige bekendtgørelse fra ministeriet, før vi
kan gå i gang med oprettelsen, og pga. folketingsvalget er denne udskudt på ubestemt tid.
Vi er dog klar til at gå i gang med oprettelsen, så snart bekendtgørelsen er på plads.

Samarbejdsrelationer og kompetenceløft til Djurslands mindre
erhvervsdrivende
Bestyrelsen har pr. 1. juni 2015 ansat Kirsten Solvej Larsen som projektleder på vores eget
projekt, der skal være med til at give et løft for Djurslands mindre erhvervsdrivende. Projektet er
støttet af Landdistriktspuljen med 300.000 kr. og af LAG Djurslands egne midler med 150.000 kr.

Sommerferie
LAG-sekretariatet holder sommerferie i uge 28, 29 og 30 og ønsker alle en god sommer 

Venlig hilsen
LAG Djursland

