Nyhedsbrev, juli 2021

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 hvor vi
løbende opdaterer med billeder og nyheder.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
•
•
•
•
•

National FLAG Pulje
Status efter seneste ansøgningsrunder
Næste ansøgningsfrister
Generalforsamling 2021
Sommerferie

National FLAG Pulje
Den nye nationale FLAG-pulje (også kaldet N-FLAG) er nu en realitet og allerede d. 12. juli kl. 12
bliver der åbnet for ansøgninger. Det er projekter i Norddjurs Kommune, der falder inden for vores
udviklingsstrategi der kan søge tilskud til projekter. I modsætning til den tidligere FLAG-ordning er
der tale om 100% nationale midler, hvilket betyder at kravene til budgetter og dokumentation er
knap så strenge. Derudover vil man også få udbetalt 80% af tilskuddet mens man gennemfører
projektet.
Ansøgningsfristen er d. 31. august kl. 12:00 og ansøgninger skal sendes direkte til ministeriet via
deres ansøgningssystem. De sender derefter ansøgningerne fra Norddjurs Kommune ud til os,
hvor bestyrelsen så prioriterer mellem de indkomne ansøgninger. Der er ca. 750.000 kr. på højkant
og de skal alle deles ud i denne runde!
Går du med en idé til et projekt, er det derfor en god idé at tage en snak med vores koordinator i
løbet af august, så ansøgningen bliver lavet rigtigt fra start.
Læs mere om den nye nationale FLAG-pulje her: National FLAG-pulje 2021-2023 | livogland.dk
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Status efter seneste ansøgningsrunder
I 2021 er der blevet uddelt LAG-tilskud af to omgange, ved en ansøgningsfrist i december 2020 og
i maj 2021. Særligt i seneste ansøgningsrunde var bestyrelsen kommet på en rigtig svær opgave,
da de skulle vælge mellem 15 skarpe ansøgninger. Det betød desværre også at flere gode
projekter fik et afslag, men bestyrelsen håber på et lige så stærkt felt til næste ansøgningsrunde.
Indstillede projekter fra ansøgningsrunden december 2020
Titel
Ansøger
Bæredygtig Marina miljøstation og Grenaa
spildevandsrensning
Lystbådehavn Fonde
Nationalpark Mols
Vores vilde nationalparkhaver
bjerge
DEN GAMLE KRO,
Den Gamle Kro gennem tiden og i HORNSLET 2012
fremtiden
ApS
Multisalen - en hjørnesten i
mødestedet Knudepunktet på
Mols

Ejendomsfonden
Knudepunktet Mols

Kommune

LAG tilskud

Norddjurs

216.870

Syddjurs

50.000

Syddjurs

460.000

Syddjurs

800.000

Total

1.626.870

Indstillede projekter fra ansøgningsrunden maj 2021
Titel
Ansøger
Bæredygtig Marina miljøstation og Grenaa
spildevandsrensning
Lystbådehavn Fonde

Kommune

Udemiljø i Ådalen
Dagligvarebutik med lokale
produkter og med en social
tilgang

I F ÅDALEN

Syddjurs

157.463,50

Købmandsgruppen
Gjerrild amba

Norddjurs

300.000

Nørre Djurs Hallen

Norddjurs

245.750

Norddjurs Provsti

Norddjurs

153.250

VandArob ApS

Syddjurs

357.184

Feldballe AMBA

Syddjurs

132.466,50

"Mere for flere - Ind og Ude" hos
Nørre Djurs Hallen
Pilgrimsrute ØstDjursland
VandArob. Effektiv iltning af søer
og andre vandmiljøer med
nanobobler
Kooperativet - en ny lokal
dagligvareforretning
Total

Norddjurs

LAG tilskud
216.870

1.346.113,00
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Næste ansøgningsfrister
Vores næste ansøgningsfrist for N-FLAG er som nævnt d. 31. august kl. 12:00 med ca. 750.000 kr.
til uddeling. Der er ikke flere EU-FLAG midler før forventet i 2023.
Næste LAG-ansøgningsfrist er d. 30. november 2021, hvor vi tager hul på uddelingen af vores
LAG-midler for 2022 – ansøger vil derfor først få svar på deres ansøgninger i januar 2021.
Derudover forventer vi at have endnu en ansøgningsrunde i maj 2022, som vi forventer bliver den
sidste i denne programperiode. Vi forventer samlet set at have ca. 2,3 mio. kr. til LAG-projekter i
2022.
Kontakt vores koordinator Helle Breindahl (koordinator@lag-djursland.dk) hvis du vil vide mere.

Generalforsamlinger 2021
Vi har i løbet af foråret afviklet både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling, hvor der
blandt andet på ændret lidt på vores vedtægter, så vi kunne deltage i den nye N-FLAG ordning. Se
materiale og referater fra generalforsamlingerne på vores hjemmeside her: LAG Djursland Materiale fra generalforsamlinger (lag-djursland.dk)

Sommerferie
LAG Djursland holder sommerferie fra d. 12. juli og frem til d. 9. august. Vi ønsker alle en rigtig god
sommer.

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

Side 3 af 3

