Nyhedsbrev, oktober 2017

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:








Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Seneste ansøgningsrunde
Region Midtjyllands landsbypris 2018
Temaaften d. 31. august
Lempelse af krav om to tilbud
Beyond 2020 konference
Facebook

Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Vores næste ansøgningsfrist er torsdag d. 1. februar 2018 og er åben for ansøgninger til både
LAG og FLAG. Hvis du vil vide mere om, hvilke projekter vi giver tilskud til og hvordan man søger,
kan du komme til informationsmøde tirsdag d. 5. december kl. 19-21 i Mørke Hallen, Drosselvej
1, 8544 Mørke. Husk tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk
I 2018 vil vi have ca. 900.000 kr. til uddeling til FLAG-projekter og ca. 2 mio. kr. til uddeling til LAG
projekter.

Seneste ansøgningsrunde
Vores sidste ansøgningsfrist var d. 14. september og bestyrelsen har nu behandlet alle de
indkomne ansøgninger. Tre projekter blev indstillet til LAG tilskud og to blev indstillet til FLAG
tilskud. Projekterne er alle erhvervsprojekter, men byder på alt lige fra Børnesalmer til en ny
røgeovn.
Herunder kan du se en oversigt over de indstillede projekter, der nu alle er sendt videre til
legalitetskontrol i ministeriet.
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Projekttitel
Programmering og automatisering
af serviceplatformen
afbudspladser.dk

LAG/FLAG

Indstillet tilskud
Totalbudget
124.090 kr.
248.180 kr.

Børnesalmer

LAG

117.000 kr.

235.975 kr.

Den Gamle Kro i Hornslet
genskaber sig selv

LAG

389.836,55 kr.

1.053.500 kr.

Levende havn ved kajkanten

FLAG

200.000 kr.

400.000 kr.

Fra afvikling til udvikling - nye
muligheder for fiskeriet på
Djursland

FLAG

298.708,24 kr.

600.000 kr.

1.129.634,79 kr.

2.552.665 kr.

LAG

Total

Region Midtjyllands landsbypris 2018
Region Midtjylland eftersøger endnu en gang kandidater til landsbyprisen 2018, der udover æren
også byder på 150.000 kr. til den vindende landsby. Prisen er to gang tidligere gået til Djursland,
hvor både Nørager og Feldballe har været vindere.
Skal din landsby have titlen for 2018? Så er det nu du skal sende din ansøgning om at komme i
betragtning til LAG Djursland (koordinator@lag-djursland.dk) og senest d. 15. november 2017. Vi
indstiller en landsby fra hver kommune og glæder os til at læse en masse spændende
ansøgninger.

Vellykket temaaften
Mere end 60 mennesker var samlet, da vi i slutningen af
august holdt temaaften om samarbejde på tværs af
landsbyer. Der var tre spændende oplæg og flere
potentielle samarbejdsprojekter så dagens lys under
workshoppen.

Grith Mortensen fra Mols i Udvikling kalder det en rigtig god og inspirerende aften og et par timer
der bare fløj væk. Grith var med som oplægsholder under overskriften ”hvis ikke vi gør det selv, så
sker der ikke noget!” med konkrete eksempler og erfaringer fra Mols i Udvikling. Hun deltog også
aktivt i workshoppen og siger om den:
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Jeg fik rigtig meget ud af den debat, vi havde ved vores bord og det var spændende
at høre, hvad de andre grupper var kommet frem til. LAG Djursland brugte en rigtig
fin proces til workshoppen, som jeg helt sikkert vil tage med hjem til Mols i
Udviklings mange grupper. Den var fin til at gøre nye projekter meget konkrete.

Vi er heller ikke selv bange for at kalde aftenen en stor succes og er rigtig glade for, at så mange
ville være med.
Nu er det selvfølgelig op til de enkelte deltagere og lokalområder om de vil arbejde
videre med de idéer og projekter de kom op med siger formand Marianne Als
Nielsen og fortsætter:
men denne aften handlede heller ikke om at sætte konkrete
projekter i gang – det handlede om at starte samtalen og
øvelsen i at tænke på tværs. Det synes jeg, vi kom rigtig godt i
mål med.
Har du en god idé til hvad vores næste temaaften skal handle om? Så
send en mail til koordinator@lag-djursland.dk – så er det måske din idé
vi tager fat i næste gang.

Lempelse af krav om to tilbud
LAG Sekretariatet under Erhvervsstyrelsen har lempet kravene til, hvornår man skal dokumentere
rimelige priser i en (F)LAG-ansøgning. Reglen om rimelige priser betyder, at der skal være to
tilbud på alle budgetposter over 50.000 kr. i et projekt. Det er dog ikke længere et krav, at
tilbuddene er klar på det tidspunkt, hvor man sender sin ansøgning til (F)LAG’en. De skal nu først
leveres, hvis bestyrelsen vælger at indstille projektet til tilskud og senest når det sendes videre til
legalitetskontrol i ministeriet.
Man må fortsat gerne medsende tilbud allerede med sin ansøgning til (F)LAG, men bestyrelsen må
ikke længere vurdere en ansøgning på, om der fx er medsendt tilbud. Som ansøger skal man dog
være klar til at indhente tilbud hurtigt, hvis man får en positivt svar fra LAG bestyrelsen. Ofte vil vi
nemlig kun have få uger, inden der er deadline for indsendelse til ministeriet.
Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad denne ændring betyder for dig og din ansøgning.
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Beyond 2020 konference
LAG Djurslands koordinator var med, da Europa Kommissionen i
starten af oktober holdt konference i Tallinn om fremtiden for det
samlede europæiske fiskeriprogram.
Der er fortsat fokus på kystfiskeriet og hvordan man på europæisk
plan kan sikre, at der fortsat er små-skala fiskeri og liv i de mindre
kystsamfund.
Hvis du vil vide mere om konferencen og hvad der kom ud af den,
kan du se mere på hjemmesiden www.emff-now-and-then.eu/, hvor
der også ligger videoer af flere af indlæggene.

Facebook
Vil du gerne se billeder fra vores gode projekter og arbejde på Djursland?
Løbende følge med i nyheder om ansøgningsfrister og andre puljer? Eller se med,
når vi er på banen i resten af EU?
Så følg os på facebook, hvor vi jævnligt opdaterer med billeder og nyheder fra
projekter, konferencer, informationsmøder, indvielser og meget mere.
Hvis du vil vide, hvad de andre LAG’er i Danmark pusler med, kan du søge på #’et
#viudviklerpålandet som LAG’erne bruger.

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