Nyhedsbrev, oktober 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 ansøgningsrunde
Landsbyprisen 2016
Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Sagsbehandlingstider
Real Dania – Underværker

Status efter ansøgningsrunde
Ved ansøgningsfristen i august fik vi i alt 14 ansøgninger fra spændende projekter. Bestyrelsen har
nu prioriteret i mellem de indkomne ansøgninger og uddelt godt 800.000 kr. til syv projekter.
Projekterne sendes nu videre til LAG-sekretariatet under Erhvervs- og VækstMinisteriet, som skal
give det endelige tilsagn. De indstillede projekter er:
Projekttitel

Totalbudget

Indstillet
beløb

Kategori

Integreret webshop - butik i butikken

kr. 239.582

kr. 119.791

Iværksætteri og
Jobskabelse

Etablering af nyt klublokale og værested med
sundhedscafé - for fremtidens landsbyfællesskab i kr. 558.200
Nørager

kr. 103.200

Attraktive
Levevilkår

Pilleovn

kr. 221.500

kr. 110.750

Iværksætteri og
Jobskabelse

Etablering og indretning af multifunktionelt
naturhus ved Grenaa Strand

kr. 225.000

kr. 90.000

Attraktive
Levevilkår

Dig, mig og Ådalen

kr. 412.751

kr. 180.000

Attraktive
Levevilkår

Projekt Legeplads Nimtofte

kr. 522.152

kr. 96.420

Attraktive
Levevilkår

kr. 112.000

Iværksætteri og
Jobskabelse

Udvikling af lokal fødevarevirksomhed, baseret på
kr. 280.000
lokalt økologisk dyrkede råvarer
I alt

kr. 6.632.984 kr. 812.161

Vi glæder os til at se, hvilken udvikling de nye projektholdere kan skabe med LAG-midlerne! Hvis
du vil vide mere om projekterne, kan du læse et uddrag af deres ansøgning på vores hjemmeside
www.lag-djursland.dk .

Landsbyprisen 2016
Region Midtjylland gør endnu engang klar til at uddele årets landsbypris på 150.000 kr. til en
landsby i positiv udvikling – og dem har vi mange af på Djursland!
Det er LAG Djurslands opgave at indstille én landsby til prisen fra vores område, og derfor vil vi
gerne se motiverede ansøgninger senest mandag d. 23. november 2015. Ansøgninger skal
sendes til koordinator@lag-djursland.dk. Du kan se mere om kriterierne for at blive udvalgt til
landsbyprisen 2016 på vores hjemmeside www.lag-djursland.dk eller kontakte koordinator Helle
Breindahl på tlf. 2055 3305.

Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Kom dit projekt ikke med i denne ansøgningsrunde? Så har du chancen igen d. 27. januar 2016,
hvor vi har næste ansøgningsfrist. Alle ansøgninger skal nu indsendes via det elektroniske
ansøgningssystem PROMIS og det kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.lagdjursland.dk.
Hvis du vil vide mere om, hvordan du søger LAG-midler, kan du komme til informationsmøde på
Allingåbro Hotel tirsdag d. 10. november kl. 19-21, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro. Husk
tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk eller på tlf. 2055 3305.

Sagsbehandlingstider
LAG-ordningen har længe været omdrejningspunktet for meget lange sagsbehandlingstider og er
det desværre stadigvæk. Vi nærmer os nu den juridiske afslutningen på den gamle
programperiode og det betyder, at LAG-sekretariatet i ministeriet skal være færdig med at
behandle alle gamle LAG-sager senest d. 31. december i år. For at løse den opgave har de ansat
vikarer og lånt ekstra medarbejdere andre steder i organisationen.
I forhold til behandling af nye indstillinger og tilsagn er LAG-sekretariatets målsætning, at de kan
klare dette på fire til seks uger. I øjeblikket er billedet dog nærmere otte til ti uger, men vi håber det
vil blive nedbragt i det nye år.

Real Dania - Underværker
Real Dania har netop åbnet for ansøgninger til deres kampagne om underværker. Der er særligt
fokus på byggeriets ildsjæle og projekter med et stort frivilligt engagement. Der kan søges op til 1
mio. kr. pr. projekt og ansøgningsfristen er d. 27. januar 2016. Se mere på deres hjemmeside her.

Venlig hilsen
LAG Djursland

