Nyhedsbrev, marts 2019

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:




Generalforsamling 2019
Status efter ansøgningsrunde
Informationsmøde og næste ansøgningsfrist

Generalforsamling 2019
Har du set, at vi holder generalforsamling mandag d. 8. april kl 19 i Balle Borgerhus? Vi starter
med et spændende oplæg fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard,
der giver sit bud på LAG’ernes fremadrettede rolle i landdistriktsudviklingen.
Dette er særligt interessant for LAG Djursland i år, da vi netop er blevet optaget som medlem i
Landdistrikternes Fællesråd, sammen med størstedelen af de andre danske LAG’er og FLAG’er.
Vi håber at medlemskabet kan føre til endnu mere fokus på de danske LAG’er og FLAG’er arbejde
og at det nye fællesskab kan øge fokus på udviklingen af vores områder.

Status efter ansøgningsrunde
Bestyrelsen var på noget af en opgave, da der efter februarfristen skulle vælges mellem 11
spændende projekter. Der var kommet en FLAG-ansøgning og ti LAG-ansøgninger. Efter grundig
gennemgang og vurdering af alle de indkomne ansøgninger uddelte bestyrelsen godt 1 mio. kr. i
tilskud til syv LAG-projekter og 750.000 kr. til et FLAG-projekt.
Det er en stor fornøjelse fortsat at modtage så mange gode ansøgninger til vores
puljer i LAG og FLAG. Vi kunne godt bruge mange flere midler for at kunne
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tilgodese endnu flere gode projekter, men vi håber, der kommer flere midler til i
næste finansår. For der er fortsat god brug for at støtte det gode liv på landet.
Vi håber de penge vi har uddelt er med til at opfylde vores vision om det gode liv
på landet. Uden ildsjæle er det ikke muligt at skabe liv og udvikling.
Marianne Als Nielsen, formand, LAG Djursland
Indstillingerne betyder, at der er ca. 500.000 kr. tilbage i LAG-puljen i 2019 og ca. 50.000 kr. i
FLAG-puljen. Hvad FLAG angår, forventer vi dog nogle tilbageløbsmidler inden sommer, så der vil
være ca. 200.000 kr. til FLAG uddeling i efteråret.
De indstillede projekter er:

Titel

Kategori

Mariendalmosteri transportabel Iværksætteri og
Cider, most-og vinbar
jobskabelse

Ansøger

kommune

FLAG-tilsagn LAG-tilsagn

Mariendal Mosteri

Norddjurs

142.000,00

Mamma's Zugar

Iværksætteri og
jobskabelse

Carness ApS

Norddjurs

200.000,00

Den tilgængelige badebro

Attraktive
levevilkår

Den tilgængelige
badebro på Mols

Syddjurs

92.225,00

Mikromalteri på Maltfabrikken

Iværksætteri og
jobskabelse

Fonden Den ny
Maltfabrik

Syddjurs

200.000,00

Etablering af micro-osteri i
Nationalpark Mols Bjerge

Iværksætteri og
jobskabelse

Lille Raneladegård

Syddjurs

274.400,00

Bypark i Ryomgård

Attraktive
levevilkår

Ryomgård
Distriktsråd

Syddjurs

100.000,00

Outdoor erhvervs-turisme og
udendørs kulturarrangementer
med udsigt til Trehøje

Iværksætteri og
jobskabelse

Helårlig tangproduktion

FLAG

Sølballegaard ApS
Syddjurs
Pure Algea Denmark
ApS
Norddjurs

75.000,00
750.000

Hvis du vil se mere om, hvilke projekter vi tidligere har givet tilskud
til, kan du læse i vores katalog over støttede projekter som du
finder her. Kataloget indeholder en beskrivelse af alle de projekter
der har fået LAG og FLAG tilskud fra 2015 til april 2018.
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Informationsmøde og næste ansøgningsfrist
Vores næste ansøgningsfrist er d. 3. september 2019 – vi holder informationsmøde tirsdag d.
4. juni kl 17-19 på Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro. Husk tilmelding til
koordinator@lag-djursland.dk
På mødet fortæller vi om, hvilke muligheder der er for at søge tilskud fra os, hvordan vi arbejder og
hvilke krav og regler, man skal leve op til, hvis man modtager LAG/FLAG-tilskud. Derudover vil der
være rig mulighed for at stille spørgsmål og få lidt individuel sparring på lige præcis dit projekt 

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