Nyhedsbrev, december 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:






Landsbyprisen 2016
Næste ansøgningsfrist
Fiskeri-LAG 2016
Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende
Juleferie i LAG Djurslands sekretariat

Landsbyprisen 2016
På et bestyrelsesmøde d. 1. december besluttede LAG Djursland at indstille henholdsvis Feldballe
fra Syddjurs Kommune og Gjerrild fra Norddjurs Kommune til Region Midtjyllands Landsbypris
2016. Skulle en af byerne være så heldig at løbe med prisen, vil de få 150.000 kr. til at bruge som
de synes bedst i deres landsby.
På Djursland var der i år et stærkt ansøger felt og formand Flemming Petersen udtaler:
”Det var svært at vælge mellem de fire gode ansøgninger vi fik. Generelt er de et udtryk for, at vi
har rigtig mange aktive landsbyer på Djursland. Landsbyer der vil noget og gør noget. Valget faldt
på Gjerrild og Feldballe, fordi vi mener de, på hver deres måde, er med til at vise vejen for
landsbyer i fremtiden og i høj grad lever op til regionens kriterier for landsbyprisen.”
Vi krydser fingre for at det i år bliver en landsby fra Djursland, der løber med prisen!

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 27. januar 2016. Alle ansøgninger skal indsendes via det
elektroniske ansøgningssystem PROMIS. Linket til ansøgningsskemaet findes på vores
hjemmeside www.lag-djursland.dk under ”tilskud” og ”søg tilskud”. Du kan gå i gang med din
ansøgning allerede i dag. Du kan nemlig starte på din ansøgning, logge ud og logge ind igen på et
senere tidspunkt for at arbejde videre med ansøgningen. Systemet gemmer automatisk de
oplysninger du taster ind.
Er dit projekt ikke klar til ansøgningsrunden i januar, er næste ansøgningsfrist onsdag d. 7.
september 2016. Det samlede projektbudget for 2016 er på knap 2,3 mio. kr. Bestyrelsen har

besluttet at afsætte ca. 60% af næste års budget til januar-runden og ca. 40% til septemberrunden.
Kontakt koordinator Helle Breindahl, hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet eller dit projekt
generelt.

Fiskeri-LAG i 2016
2016 ser ud til at blive året, hvor der kan oprettes en integreret land og fiskeri-LAG på Djursland.
Oprettelsesbekendtgørelsen har været i høring og vi forventer at kunne starte arbejdet med
oprettelsen i begyndelsen af 2016. Der vil blive indkaldt til et informationsmøde og
generalforsamling så snart bekendtgørelsen er endeligt på plads, så hold øje med vores
hjemmeside, facebook eller lokalpressen.

Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre
virksomheder
Status i LAG Djurslands eget projekt er her før jul, at 14 virksomheder nu er afklaret mht. mål,
vision, behov og kompetencer. Fire virksomheder har allerede fået en kvalificeret relation til en
anden virksomhed og flere samarbejdsrelationer er på vej. Blandt andet arbejdes der på at
etablere en sparringsgruppe for virksomheder, der driver webshop.
I uge 5 løber projektets første workshop af stablen, hvor Danmarks socialmedie ekspert Thomas
Bigum sætter deltagerne i gang med strategiarbejdet – samt giver do’s and don’ts til god effekt på
de sociale medier.
Der er stadig få pladser tilbage i projektet. Er du derfor interesseret i, at en af de sidste pladser
skal blive din? Så kontakt projektleder Kirsten Solvej Larsen på kirsten@lag-djursland.dk eller tlf.
5166 2912 for at få afklaret dine muligheder.

Juleferie i LAG Djurslands sekretariat
LAG Djurslands sekretariat holder julelukket fra fredag d. 19. december til mandag d. 11. januar.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
– og håber vi ses i 2016!

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

