Nyhedsbrev august 2015

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:






Invitation til afslutningsevent
Status efter ansøgningsfrist d. 17. august
Nyt ministerium
Fiskeri-LAG 2014-2020
Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende

Invitation til afslutningsevent
I perioden 2007-2013 har den gamle LAG Djursland støttet mere end 150 lokale projekter med
godt 37 mio. kr. Det markeres ved en afslutningsevent onsdag d. 9. september – og du er inviteret
med! Se invitation og program på vores hjemmeside.

Status efter ansøgningsfrist d. 17. august
Ved ansøgningsfristen d. 17. august har vi fået i alt 14 spændende ansøgninger, som bestyrelsen
vil behandle på møder i september. Der er søgt om seks projekter under ”Iværksætteri og
Jobskabelse” og otte projekter under ”Attraktive Levevilkår”. Projekterne spænder vidt fra
Islandsheste College og til Parkourbane. Der er godt 800.000 kr. til uddeling i denne runde, og der
er søgt om næsten 2,5 mio. kr. Der mangler bestemt ikke gode idéer på Djursland.
Du kan se en oversigt over de indkomne ansøgninger på vores hjemmeside.

Nyt ministerium
Efter folketingsvalger er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blevet nedlagt. LAG-området er
flyttet ind under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor det kommer til at ligge under
Erhvervsstyrelsen. Som det ser ud i øjeblikket, vil LAG-enheden forsat have til huse på Falster,
hvor den flyttede til i februar i år.

Fiskeri-LAG 2014-2020
På generalforsamlingen blev det også besluttet, at vi fortsat vil arbejde for at få en integreret land
og fiskeri LAG på Djursland. Vi afventer fortsat den endelige bekendtgørelse fra ministeriet, før vi
kan gå i gang med oprettelsen. Forhåbentlig kommer vi i gang og kan tage imod de første
ansøgninger allerede i 2015.

Samarbejdsrelationer og kompetenceløft til Djurslands mindre
erhvervsdrivende
Det er overskriften på LAG Djurslands eget projekt, der er i sin første fase. Projektet har til formål
at bevare og skabe arbejdspladser i Djurslands mindre virksomheder. Projektet henvender sig
primært til brancherne: Detailhandel, IT, kommunikation og fødevareproduktion. De første
virksomheder er afklaret i forhold til vision, behov, kompetencer, udfordringer og muligheder.
Afklaringen er en central del af projektet, da en kvalificeret afklaring er afgørende i forhold til at
etablere den samarbejdsform og relation, der giver størst mulig værdi - for den enkelte virksomhed.
Vores intention er at relationerne bliver langtidsholdbare. Samarbejdsrelationerne kan eksempelvis
tage form af gensidigt samarbejde to virksomheder imellem, praktisk samarbejde (fælles om
lokaler, specialistmedarbejdere eller lignende) eller ERFA-grupper. Projektet afsluttes april 2016.
Hvis du vil vide mere eller i dialog om muligheden for at deltage i projektet, kan du kontakte
projektleder Kirsten Solvej Larsen på mail: kirsten@lag-djrusland.dk eller tlf. 5166 2912.

Venlig hilsen
LAG Djursland

