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LAG DJURSLAND

INDLEDNING
Denne udviklingsstrategi er udarbejdet af LAG Djursland for perioden 2014-2020. LAG
Djurslands vision for perioden er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et område
fyldt med liv – erhvervsliv, foreningsliv og liv i landsbyerne. Ønsket er at understøtte projekter, der gennem stærke fællesskaber kan være med til at danne rammen for det gode
liv for nuværende og fremtidige borgere og turister samt attraktive og bæredygtige arbejdspladser i lokalsamfundet.
Udviklingsstrategien indeholder både en strategi for støtte af projekter relateret til Landdistriksprogrammet, samt en strategi for støtte af projekter under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
Udviklingsstrategien er udarbejdet af LAG-bestyrelsen i samarbejde med Epinion og under
inddragelse af lokale aktører på Djursland. Denne udgave er udarbejdet hovedsagligt til
brug for potentielle ansøgere, så de er i stand til danne sig et overblik over, 1) hvilke projketer, der støttes, og hvilke projketer, der ikke støttes samt 2) hvilke kriterier bestyrelsen
lægger vægt på, når ansøgningernes vurderes.
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STRATEGIENS VISION OG
HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER
OG FORVENTEDE RESULATER
UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION

LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et område fyldt med
liv – erhvervsliv, foreningsliv og liv i landsbyerne. Gennem stærke fællesskaber skabes rammen for det gode liv for nuværende og fremtidige borgere og turister samt attraktive og
bæredygtige arbejdspladser i lokalsamfundet.

STRATEGIENS MÅL OG AKTIVITETER

LAG Djursland har opstillet mål og aktiviteter inden for følgende indsatsområder til opfyldelse af strategiens vision.

Overordnede mål og akviteter: Landdistriktsprogrammet
Arak ve levevilkår

Iværksæeri og jobskabelse i landdistrikterne

Turisme

Fødevarer

Den gode idé

Grøn energi og
miljøforbedring

Forbedring af rammevilkår

Overordnede mål og akviteter: Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
Job- og vækstskabende erhvervsudvikling

Kys!iskeri

Fødevarer og havets
ressourcer

Kysurisme
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Fordelingen af de overordnede projekter: I udgangspunkt skal 40 % af midlerne under
Landdistriktsprogrammet understøtte målet om attraktive levevilkår og 60 % understøtte
målet om at fastholde eller skabe iværksætteri og job. Inden for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet skal alle midler understøtte job- og vækstskabende aktiviteter.
Synergi: Samlet for strategiens mål er, at der forventes synergieﬀekter på tværs af de forskellige indsatsområder og aktiviteter. Projekter, som går på tværs af mål, indsatsområder
og aktiviteter, vil derfor i særlig grad støttes.

6

LAG DJURSLAND

IVæRKSæTTERI OG JOBSKABELSE I LANDDISTRIKTERNE
Mål: Fastholdelse og videreudvikling af det eksisterende erhvervsliv samt understøttelse
af iværksætteri og jobskabelse på Djursland.
Iværksætteri og jobskabelse er et tværgående fokusområde for LAG Djursland. LAG Djursland støtter projekter inden for iværksætteri og jobskabelse, som sætter fokus på fødevarer, turisme samt grøn energi og miljøforbedring. Derudover vil LAG Djursland støtte
iværksætteren med den gode idé. LAG Djursland ønsker i særdeleshed at støtte projekter,
som kan skabe varige jobs.
Overordnede aktiviteter indenfor Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne:
Turisme med særligt fokus på kystturisme
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Den gode idé
(ca. 28 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)
Grøn energi og miljøforbedring
(ca. 17 % af midlerne inden for ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”)

Aktiviteterne inden for turisme, fødevarer og den gode idé støttes i udgangspunktet med
lige mange midler. Grøn energi og miljøforbedring indgår i begge overordnede mål og støttes med omtrent 17 % af midlerne indenfor ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”. I det følgende ses nærmere på mål og aktiviteterne inden for iværksætteri og
jobskabelse i landdistrikterne.
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TURISME MED SæRLIGT FOKUS PÅ KYSTTURISME
Mål: At videreudvikle, udbygge og synliggøre Djurslands position som et ”stærkt feriested”
med særlig fokus på kystturisme, turisme uden for højsæson og landsbyernes potentiale.
Aktiviteter, der kan støttes:
Udvikling og synliggørelse af især de kystnære landsbyers potentiale for turisme
Udvikling og synliggørelse af turismeprodukter o.l. uden for højsæson/i skuldersæsonnen
Derudover støttes følgende projekter:
• Udvikling og synliggørelse af oplevelsesudbud inden for natur, kultur og landskab
• Udvikling og synliggørelse af oplevelsesudbud inden for outdoor-turisme med fokus
på bevægelse, sundhed etc.
• Udvikling af produkter, der øger kysternes, strandenes og vandets attraktivitet
• Formidling af naturen og kulturhistorien især i de kystnære områder
• Udvikling og markedsføring af den lokale fødevarekultur som et vigtigt tilbud til områdets turister.
Kystturisme deﬁneres som ferieturisme uden for storbyerne.
LOKAL PRODUKTION, FORARBEJDNING OG AFSæTNING AF FøDEVARER
Mål: At videreføre, udbygge og synliggøre Djurslands position som et kraftcenter for lokalproducerede eller forarbejdede fødevarer af høj kvalitet med særligt fokus på autenticitet, sporbarhed, distribution, afsætning og minimering af miljøbelastningen.
Aktiviteter, der kan støttes:
Støtte til nye producenter, produkter, samarbejdsprojekter eller andre innovative projekter, der på nye måder bidrager til udviklingen af Djursland som et fødevarekraftcenter
gennem fx:
• Styrkelse af netværk for producenter, distributører, forarbejdning, markedsføring osv.
• Genopdagelse og modernisering af Djurslands produkter/opskrifter
• Udvikling af Djurslands-menuer med tilhørende beskrivelse af råvarernes historie.
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DEN GODE IDé
Mål: Bidrage til fastholdelse og videreudvikling af det eksisterende erhvervsliv eller understøtte nye iværksættere og jobskabelse på Djursland.
LAG Djursland vil gerne støtte enkelte projekter årligt inden for ”Den gode idé”. LAG Djursland ønsker at støtte projekter med et stort potentiale. Det er innovative projekter, som
bidrager med jobskabelse og iværksætteri på Djursland. Projekterne skal være innovative
på Djursland eller i lokalområdet, men behøver ikke være innovative på nationalt eller internationalt plan. Projekterne kan ligge uden for aktiviteterne turisme, fødevarer og grøn
energi.
GRøN ENERGI OG MILJøFORBEDRING
Mål: Udvikling af grønne løsninger og brug af lokal arbejdskraft.
Tværgående aktivitet:
Grøn energi og miljøforbedring indgår som del af begge overordnede mål, ”Attraktive levevilkår” og ”Iværksætteri og jobskabelse i landdistrikterne”.
Aktiviteter, der kan støttes:
Grøn energi og miljøforbedring er en tværgående aktivitet, hvor miljømæssigt bæredygtige
løsninger og køb af lokal arbejdskraft prioriteres. Aktiviteter kan dække over:
Grøn energi og miljøforbedring, der skaber udvikling og job
Energiforbedring eller -optimering af fælles faciliteter, som mødesteder, klublokaler,
forsamlingshuse o.l.
Fælles landsbytiltag omkring nye grønne initiativer
Information og rådgivning om grønne tiltag, evt. med bruger-til-bruger rådgivning.
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ATTRAKTIVE LEVEVILKÅR
Mål: Fastholdelse, udvikling og synliggørelse af livet i landområderne og Djursland som
et attraktivt bo- og leveområde, både for tilﬂyttere og nuværende borgere. Der er særlig
fokus på støtte til ildsjæle, landsbyklynger og landsbyernes egne potentialer.
Overordnede aktiviteter inden for Attraktive levevilkår:
Forbedring af rammevilkår (ca. 80 % af midlerne inden for attraktive levevilkår)
Grøn energi og miljøforbedring (ca. 20 % af midlerne inden for attraktive
levevilkår)

FORBEDRING AF RAMMEVILKÅR
Mål: Sikre Djursland som et attraktivt område både for tilﬂyttere og nuværende borgere
Aktiviteter:
LAG Djursland ønsker at støtte projekter, der:
Udvikler samarbejde og nytænkning landsbyerne imellem og som skaber sammenhold
og fællesskab i landsbyerne, f.eks. i form af etablering af landsbyklynger mv.
Tiltrækker nye borgere, såvel ift. bosætning som arbejdspladser, fx børnefamilier
Udvikler, koordinerer og synliggør de mange eksisterende muligheder for at bruge naturen rekreativt, så Djursland fremstår som ét samlet ”naturmekka” i både borgernes
og turisters bevidsthed
Understøtter bevarelse, genopretning og formidling af den lokale kulturarv
Udviser nytænkning ift. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse – dels for at forskønne nærmiljøet, dels for at skabe nye muligheder og fællesskaber på tværs af de forskellige befolkningsgrupper
Understøtter ildsjælene i lokalsamfundet og aktiviteter for unge.
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HAV- OG FISKERIUDVIKLINGSPROGRAMMET
Mål: Fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling både ved at fremme den maritime
økonomi og ved diversiﬁcering af den maritime økonomi.
Overordnede aktiviteter inden for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet:
Skabelse og bevarelse af arbejdspladser inden for kystfiskeriet
(ca. 50 % af midlerne inden for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet)
Skabelse af arbejdspladser inden for produktion, forarbejdning, forædling og
afsætning af maritime fødevarer samt anvendelse af havets andre ressourcer
(ca. 25 % af midlerne inden for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet)
Styrkelse af kystturismen (ca. 25 % af midlerne inden for Hav- og ﬁskeriudviklingsprogrammet)

KYSTFISKERI
– skabelse og bevarelse af arbejdspladser inden for kystfiskeriet
Mål: Skabe og bevare arbejdspladser inden for kystfiskeriet samt skabe arbejdspladser til
tidligere beskæftigede i erhvervet.
Aktiviteter, der fx kan støttes:
Projekter, der kan eﬀektivisere og styrke rammevilkår for ﬁskeriet og indtjening
for ﬁskerne
Understøtte generationsskifte og fokus på unge i erhvervet
Projekter, der gør kystfiskeriet mere synligt
Projekter, der skaber nye arbejdspladser til tidligere beskæftigede i erhvervet
Omlægning til mere skånsomt ﬁskeri samt CO2-reducerende og klimavenlige tiltag
Fiskeri af nye ﬁskearter i området
Styrke hele værdikæden omkring kystfiskeri (se desuden det næste indsatsområde).
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FøDEVARER OG HAVETS RESSOURCER
– skabelse af arbejdspladser inden for produktion, forarbejdning, forædling og
afsætning af maritime fødevarer samt anvendelse af havets andre ressourcer
Mål: Fremme innovation og produktudvikling, der relaterer sig til havets ressourcer herunder både non-food produkter og produktion, forarbejdning og afsætning af maritime
fødevareprodukter.
Aktiviteter, der fx kan støttes:
Projekter inden for ny og eksisterende produktion, forarbejdning, forædling og afsætning af maritime fødevarer fx ﬁsk, tang, hav-haver mv.
Projekter inden for forædling, forarbejdning og afsætning af lokalt landede ﬁsk
Projekter, der omfavner den øgede efterspørgsel blandt turister på lokal og bæredygtige
maritime fødevareprodukter
Projekter inden for ny og eksisterende non-foodproduktion relateret til havets ressourcer fx energi, isolering med tang.
KYSTTURISME
– styrkelse af kystturismen
Mål: At videreudvikle, udbygge og synliggøre Djurslands position som et ”stærkt feriested”
gennem kystturismeprojekter til gavn for – og med udgangspunkt i – den maritime økonomi.
Aktiviteter, der fx kan støttes:
Projekter, der gør havneområder mere attraktive for turister
Projekter, der kan øge fokus på den lokale ﬁskeproduktion på Djursland (hav-have, restauranter, ﬁsketure mv.)
Projekter, der udvikler, koordinerer og synliggør de mange eksisterende muligheder for
at bruge havets ressourcer i turismeperspektiv
Projekter, der skaber oplevelsestilbud til turister og gæster, fx snorkle-/dykkeroplevelser,
lystfiskeri, bådture mv.
Festivaler, events og informationsarrangementer om fx ﬁsk og ﬁskeri til både turister
og forbrugere generelt.

15

LAG DJURSLAND

GENERELLE PRINCIPPER
LAG bestyrelsen ønsker i sit arbejde at fremme følgende generelle principper:
Varighed, bæredygtighed og holdbarhed
Samarbejde, fællesskab og tværfaglighed
Frivillighed
Skabelse af sammenhæng mellem land, landsby og storby
Fremme af synergi mellem projekter under
Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
Sikring af fornødne organisatoriske eller administrative
ressourcer til håndtering af projekter
Kvaliﬁcering af projekter (f.eks. gennem foranalyser eller forprojekter)
Overskuelige tidsrammer for gennemførsel, hvis det ikke er projekter,
hvor der er brug for risikovillighed
Realistisk vurdering af projektets forventede eﬀekt
Ved erhvervsprojekter er det et krav, at ansøger vedlægger en forretningsplan.
LAG Djursland ønsker ikke at støtte projekter, der ikke giver varige resultater og som er
uden relevante eﬀektmål.
LAG Djursland vil ikke være præcedensskabende og er ikke forpligtet til at støtte projekter,
fordi lignende projekter tidligere er blevet støttet. LAG Djursland ønsker at støtte projekter,
hvor LAG’ens involvering kan gøre en forskel frem for at være dødvægt i ﬁnansieringen,
dvs. projekter, hvor LAG’ens økonomiske tilskud ikke gør en forskel for projektets eﬀekt.
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LAG DJURSLANDS BESTYRELSE
Udover at støtte projekter vil LAG Djurslands bestyrelse medvirke til igangsætning.
LAG Djursland ønsker at:
Inspirere til gode projekter, være aktivt opsøgende og faciliterende
Spotte og understøtte innovative idéer og udbredelse af gode idéer
Være netværksskabende
Inspirere lokalsamfund til samarbejde og udvikling
Igangsætte egne projekter på områder, hvor vi vurderer, der er et uopfyldt behov.
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KONTAKTINFORMATION
LAG Djursland
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf. 20 55 33 05
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
Hjemmeside: www.lag-djursland.dk

