Nyhedsbrev, marts 2018

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:
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Seneste ansøgningsrunde
Vores sidste ansøgningsfrist var d. 1. februar og bestyrelsen har nu behandlet de 16 indkomne
ansøgninger. Seks projekter blev indstillet til LAG tilskud og to blev indstillet til FLAG tilskud.
Bestyrelsen bevilgede blandt andet 340.000 kr. til etablering af en bouldervæg og klatrefacilitet i
Ryomgård, så unge mennesker kan få stillet deres klatrelyst.
To hesterelaterede projekter slap også gennem nåleøjet og Djursland kan forhåbentlig snart se
frem til mere turridning i Mols Bjerge, samt moderne rehabiliterings og træningsmuligheder for
heste.
FLAG midlerne er denne gang uddelt til et projekt om omlægning til krogfiskeri og et projekt der
vil sætte fokus på de gode spiseoplevelser med fisk i centrum.
Her er en oversigt over de indstillede projekter, der alle sendes videre til legalitetskontrol i
ministeriet.
Projekttitel
Indendørs klatrefaciliteter i
Ryomgård
KulturHotellets flexible multisal

LAG/FLAG
LAG
(attraktive
levevilkår)
LAG
(attraktive
levevilkår)

Indstillet tilskud
Totalbudget
340.000 kr.
759.524 kr.

200.000 kr.

713.000 kr.
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Turridning Mols Bjerge - Islandske
Heste
Videreudvikling af Djurslands
fødevareproducenter
Rehabiliterings- og fitnesscenter
for Heste
Etablering af Cafe Fuglsø Kro

LAG
(erhverv)
LAG
(erhverv)
LAG
(erhverv)
LAG
(erhverv)

Total LAG
Lokale fisk på menuen
Komplet Kroganlæg
Total FLAG

FLAG
FLAG

93.908 kr.

187.816 kr.

204.000 kr.

408.000 kr.

400.000 kr.

1.100.000 kr.

88.500 kr.

177.000 kr.

1.326.408 kr.

3.422.313 kr.

200.000 kr.
278.421,50 kr.
478.421,50 kr.

400.000 kr.
556.843 kr.
956.843 kr.

Generalforsamling
Tirsdag d. 24. april kl. 19:00 afholder vi ordinær generalforsamling på Allingåbro Hotel,
Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro. I år har vi inviteret de to borgmestre Jan Petersen, Norddjurs, og
Ole Bollesen, Syddjurs til at komme med et indlæg hver, om deres syn på landdistriktsudvikling på
Djursland og hvordan det spiller sammen med både LAG og FLAG midlerne. Kom og hør deres
input og stil dine gode spørgsmål om udviklingen af vores landdistrikter og fiskeriområder.
Dagsorden mv. vil fremgå af vores hjemmeside nogle uger i forvejen. Vi opfordrer alle med
interesse til at være med og evt. stille op til bestyrelsen. Er du ikke allerede medlem af
foreningen, kan du blive det ved indgangen. Det kræver blot, at du er over 15 år og har bopæl på
Djursland.
Af hensyn til forplejning beder vi om tilmelding til koordiantor@lag-djursland.dk
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Hilding Hvid
Modtager genvalg
Lasse Skov
Modtager genvalg
Lotte Jensen
Modtager genvalg
Niels Mygind
Modtager genvalg
Jørgen Vest Rasmussen
Ej afklaret
Vakant plads

Persondataforordningen
Til maj træder EU’s nye persondataforordning i kraft og det betyder skærpede krav til, hvordan
oplysninger om personer behandles og opbevares. Det får også betydning for LAG Djursland og
vores medlemmer, da vi ikke længere må opbevare informationer om vores medlemmer (så som
adresse, e-mail, telefonnummer) uden deres specifikke samtykke.
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I praksis betyder det, at alle medlemmer i løbet af april måned vil blive bedt om at genbekræfte
deres medlemskab og acceptere, at vi opbevarer persondata. Mere information om dette følger
i særskilt mail og på vores hjemmeside – så hold øje, hvis du fortsat vil være have indflydelse på
LAG Djurslands arbejde.

Landsbyprisen 2018
Bestyrelsen havde indstillet to stærke kandidater fra Djursland til Region Midtjyllands
Landsbypris 2018 – nemlig Glesborg og Mols i Udvikling. Regionen har dog peget på en anden
kandidat til prisen, nemlig Sall i Favrskov Kommune. Vi ønsker selvfølgelig tillykke til Sall og til
vores to kandidater for alt det gode arbejde de er lykkedes med i deres lokalområder. Vi håber, at
vi igen til næste år kan stille med så gode kandidater og forhåbentlig trække landsbyprisen til
Djursland for tredje gang.

LEADER simplification
D. 6. februar afholdt ENRD workshop om at simplificere
LAG’ernes arbejde i hele Europa, så LAG’erne kan gøre det
de er bedst til, i stedet for at bruge en masse tid på unødigt
bureaukrati og regelrytteri. Vores koordinator var med for at
give vores input til mulige forbedringer her og nu samt til den
næste programperiode efter 2020.

Bestyrelsen innovationsdage
D. 9. og 10. marts havde vi besøg af (F)LAG bestyrelser fra Thy-Mors
og Midt-Nordvestsjælland til to spændende dage med fokus på
innovation i (F)LAG’erne og hvordan vi bedst muligt støtter op om
innovative projekter. Vi havde også besøg af John Grieve fra ENRD, der
gav sit bud på forholdet mellem innovation og (F)LAG’er. Der blev også
talt om fremtiden for (F)LAG’erne efter 2020 og om muligheden for
yderligere samarbejde mellem de tre deltagende bestyrelser.

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er d. 3. september 2018 – vi holder informationsmøde umiddelbart før
sommerferien. Hold øje med vores facebookside eller kontakt koordinator for mere information.
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Påskeferie
LAG Djursland holder påskeferie fra fredag d. 23. marts og
er tilbage igen d. 3. april. Vi ønsker alle en rigtig god påske!

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