Nyhedsbrev, juli 2022

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
Oprettelse af ny LAG Djursland
Seneste LAG ansøgningsrunde
Generalforsamling 2022
Sommerferie

National FLAG Pulje
Puljen er netop nu åben for ansøgninger og fristen er d. 31. august 2022 kl. 12:00. Der er omkring
700.000 kr. til uddeling til gode projekter inden for fx turisme i Norddjurs Kommune. Er du i tvivl om
dit projekt kunne komme i betragtning – så skynd dig at kontakt vores koordinator.
Du kan se mere om NFLAG ordningen her.

Oprettelse af ny LAG Djursland
D. 22. juni 2022 var LAG Djursland vært for et informationsmøde i Mørke Idrætscenter, hvor der
blev fortalt om mulighederne for at oprette en ny LAG på Djursland, der skal arbejde i
programperioden 2023 til 2027. På mødet blev det besluttet at søge at oprette en LAG der dækker
Norddjurs og Syddjurs kommuner (ligesom vi kender det i dag) og Hans Münter blev valgt som
kontaktperson for selve oprettelsen.
Der er nu indsendt en ansøgning om at forsøge at oprette en ny LAG Djursland til Bolig- og
Planstyrelsen. Kontaktpersonen fortæller at han forventer at den stiftende generalforsamling vil
blive afholdt d. 8. september 2022 kl. 19:00 på Allingåbro Hoel B&B.
I den nuværende LAG Djursland vil vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe den nye
forening godt fra start – og vi vil derfor dele så meget relevant information om opstarten som muligt
på vores hjemmeside, facebook mm.
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Seneste LAG ansøgningsrunde
Bestyrelsen var kommet på en svær opgave, da der skulle prioriteres mellem 11 indkomne
ansøgninger ved ansøgningsrunden i juni måned. Der var samlet søgt for omkring 4 mio. kr. og
kun knap 2 mio kr. til uddeling. De heldige projekter der blev indstillet til tilskud er:

Titel

Kategori

Ansøger

kommune

indstillet
beløb

Grøn omstilling og
Iværksætteri
miljøforbedringer m.v. i
og
Købmandsgaarden i Balle jobskabelse

Købmandsgården i Balle Syddjurs

212.500,00

Udvikling af Grenaa
Strand

Attraktive
levevilkår

Livredderskolen
Djursland

Norddjurs

400.000,00

Byens blå torv - Et
rekreativt samlingspunkt

Attraktive
levevilkår
Iværksætteri
og
jobskabelse

Knebelvig Bådelaug

Syddjurs

800.000,00

Hestehaven Camping

Norddjurs

61.930,00

Attraktive
levevilkår

Tirstrup Hallen

Syddjurs

163.900,00

Attraktive
levevilkår

Lyngby og Omegns
Skyttekreds

Norddjurs

180.000,00

Varmepumper til pool på
campingplads
Mødestedet Østdjurs.
Bæredygtighed i
bevægelse
Etablering af
handicaptoilet, -adgang
og elektronisk
markeringsanlæg

Generalforsamling 2022
D. 21. april 2022 gennemførte LAG Djursland sin ordinære generalforsamling, alle der var på valg
modtog genvalg og bestyrelsen fortsætter således uændret.

Sommerferie 2022
Vores koordinator holder ferie i uge 29, 30 og 31 – vi ønsker alle en god sommer!

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