Nyhedsbrev, marts 2016

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:






Landsbyprisen 2016
Status efter første ansøgningsrunde 2016
Ny udviklingsstrategi - FLAG
Ekstra ansøgningsrunde
Generalforsamling 2016

Landsbyprisen 2016
Efter LAG Djurslands indstilling, har Region Midtjylland besluttet at give årets landsbypris til
Feldballe! Vi glæder os til at være med til overrækkelsen i maj måned og til at høre mere om, hvad
feldballeboerne vil bruge de 150.000 kr. til.

Status efter første ansøgningsrunde 2016
Efter ansøgningsfristen d. 27. januar skulle bestyrelsen behandle i alt 12 ansøgninger. Det
resulterede i tilsagn til ni projekter, der fordeler sig på to erhvervsprojekter og syv projekter under
attraktive levevilkår. De ni projekter er i alt indstillet til en samlet tilskudssum på ca. 1,1 mio. kr.
Du kan se en oversigt over de indstillede projekter her på vores hjemmeside, hvor du også kan
læse en kort beskrivelse af projekterne.

Ny udviklingsstrategi - FLAG
LAG Djursland blev på en generalforsamling d. 27. januar udvidet til også at omfatte Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet. Det betyder, at vi nu er en såkaldt integreret LAG, der uddeler
tilskud under både landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet – under det
sidste kan der udelukkende støttes projekter i Norddjurs kommune.
Udvidelsen betyder, at vores udviklingsstrategi også skal ændres til at omfatte begge
programmer. Der er udelukkende tilføjet dele om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, så der er
ikke ændret ift. de eksisterende indsatsområder og målsætninger under landdistriktsprogrammet.
Den nye udviklingsstrategi er i øjeblikket sendt til godkendelse ved vores medlemmer, samt
kommuner og region. Herefter skal den godkendes af ministeriet.
Du kan finde den nye udviklingsstrategi og se mere om godkendelsesproceduren på vores
hjemmeside her.

Vi forventer at have ca. 750.000 kr. om året til projekter under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet frem til og med 2020. I 2016 og 2017 vil der dog være i alt ca. 630.000 kr. ekstra til
uddeling pga. uforbrugte midler fra 2014 og 2015.

Ekstra ansøgningsrunde i maj måned
Når den nye udviklingsstrategi forhåbentlig er godkendt, kan vi gå i gang med at uddele tilskud til
erhvervsprojekter under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Vi afventer endelig udmelding fra
ministeriet, men forventer at afvikle den første ansøgningsrunde allerede i starten af maj
måned. Da der kun blev støttet to erhvervsprojekter ved ansøgningsrunden i januar, har
bestyrelsen valgt at åbne for, at der også kan søges tilskud til erhvervsprojekter under
landdistriktsprogrammet ved ansøgningsfristen i maj.
Hold øje med hjemmesiden eller kontakt koordinator Helle Breindahl for mere information.

Generalforsamling 2016
Onsdag d. 20. april kl. 19:30 afholder vi ordinær generalforsamling på Stenvad Mosebrugscenter, Stendyssevej 14, Stenvad, 8586 Ørum. Information om dagsorden, bestyrelsesmedlemmer
på valg, årsregnskab mm. vil være at finde på vores hjemmeside i starten af april.
Husk tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk

God påske!
Venlig hilsen
LAG Djursland
Tlf. 2055 3305
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk

